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Dobre studia są niczym sprawdzona polisa. Pełnią rolę inwestycji,
od której może zależeć przyszłość. Absolwenci prestiżowych uczelni
oraz przyszłościowych kierunków zyskują mocne oparcie, dzięki
któremu dużo łatwiej jest się odnaleźć na rynku pracy.
Wybór akademickiej ścieżki edukacyjnej to jedna z najważniejszych
decyzji w życiu.
Na co postawić? W dzisiejszych czasach problemem raczej nie jest
słaby dostęp do edukacji, ale bogactwo wyboru. Dość powiedzieć, że
w samej Polsce na absolwentów szkół średnich czeka aż 371 uczelni.
A przecież rodzime uniwersytety, akademie czy politechniki nie są
jedynymi, z których oferty można skorzystać. Dla kandydatów z naszego
kraju otwarte są też szkoły wyższe w Europie Zachodniej czy za oceanem.
To powoduje, że opcji jest naprawdę wiele.
Aby pomóc absolwentom szkół średnich w wyborze właściwej drogi,
przygotowaliśmy raport zawierający najważniejsze informacje na temat
uczelni w Polsce oraz w wybranych krajach. Zdajemy sobie sprawę z tego,
w jak zawrotnym tempie zmienia się świat. Bazujemy więc na najbardziej
aktualnych danych, które najdokładniej opisują dzisiejszą rzeczywistość.
Bierzemy pod lupę systemy nauczania oraz koszty, które trzeba ponieść,
decydując się na daną uczelnię. Interpretujemy zdarzenia i obserwujemy
trendy w szkolnictwie oraz na rynku pracy po to, by dostarczyć
Wam cennych wskazówek.
Choć z uwagą przyglądamy się temu, co zmieniło się w sferze edukacji
na skutek pandemii koronawirusa i brexitu, jeszcze mocniej
koncentrujemy się na analizie trendów. Dlaczego? Bo z punktu widzenia
dzisiejszych maturzystów ważniejsze jest to, jak będzie wyglądał rynek
pracy w momencie, gdy skończą studia i zaczną aktywnie poszukiwać pracy.

Marc van der Ploeg
CEO Aegon Poland
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DLA UCZELNI NA
CAŁYM ŚWIECIE ROK
AKADEMICKI 2020/2021
BYŁ MOMENTEM
PRZEŁOMOWYM
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W ROKU AKADEMICKIM
2020/2021 NA UCZELNIE
W USA ZDECYDOWAŁO
SIĘ O 43% MNIEJ
OBCOKRAJOWCÓW
NIŻ JESZCZE ROK
WCZEŚNIEJ
Światowe uczelnie w czasach
pandemii i brexitu
Dla uczelni na całym świecie rok akademicki 2020/2021 był
momentem przełomowym. Trzeba było się zmierzyć z nową
rzeczywistością, w której przemieszczanie się między krajami
zostało znacznie utrudnione. By sprostać temu wyzwaniu,
należało w ekspresowym tempie zmienić strategię
w zakresie internacjonalizacji oraz rozpocząć testowanie
rozwiązań, które przystawać będą do nieznanych wcześniej
realiów. Jakby tego było mało, szkolnictwo wyższe
w Wielkiej Brytanii wciąż musiało stawiać czoła
komplikacjom wynikającym z brexitu.

Oznacza to wymierne straty dla amerykańskiej gospodarki.
W ciągu zaledwie roku wartość eksportu edukacji wyższej obniżyła
się o 9,5 mld dolarów, czyli aż o 20%!1

Jaki konkretnie wpływ wywarły te dwa wydarzenia
na światowy system edukacji wyższej? Oto przykłady
z kilku wybranych przez nas krajów.

Mając na uwadze te wszystkie uwarunkowania, eksperci
amerykańskiej organizacji NAFSA (National Association of Foreign
Students Advisers) sugerują przeformułowanie celów związanych
ze wskaźnikami internacjonalizacji uczelni wyższych. Postuluje się
zastąpienie konieczności fizycznej relokacji studentów i pracowników
instytucji naukowych innymi rozwiązaniami wspierającymi
międzynarodową współpracę na uczelniach wyższych –
mniej kosztownymi i bardziej przyjaznymi środowisku.2

Duże spadki za oceanem
Historycznie rzecz ujmując, Stany Zjednoczone zawsze
były największym rynkiem studiów międzynarodowych pod
względem liczby studentów. Jednak liczba zagranicznych
studentów zapisujących się na amerykańskie uczelnie
maleje od kilku lat. Gdy do tego doszły problemy związane
z pandemią, spadki stały się jeszcze bardziej widoczne.
W roku akademickim 2020/2021 na uczelnie w USA
zdecydowało się o 43% mniej obcokrajowców niż
jeszcze rok wcześniej.
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Ta tendencja ma związek nie tylko z pandemią, która ograniczyła
mobilność studentów. Opisywane tu spadki wynikają również
z zaostrzonej polityki migracyjnej oraz faktu, że coraz więcej
osób rezygnuje z podróży zagranicznych ze względów
ekologicznych. Do tego dochodzi rosnąca konkurencja
ze strony uczelni w innych państwach.

COVID i brexit komplikują
sytuację na Wyspach
Wybuch pandemii COVID-19 to niejedyne zmartwienie osób
odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii.
Na sytuację studentów duży wpływ miał także tzw. brexit,
czyli opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo struktur
Unii Europejskiej.

W jego wyniku zmianom uległy m.in. rozwiązania prawne
gwarantujące studentom z UE takie samo czesne na brytyjskich
uczelniach, jakie płacą miejscowi. Znaczący wzrost kosztów
studiowania oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały
spadek zainteresowania Europejczyków ośrodkami
akademickimi w Wielkiej Brytanii. Liczba podań o przyjęcie
na studia składanych przez osoby z innych krajów
Unii Europejskiej w skali roku spadła aż o 40%.
Zgoła odmiennie prezentują się natomiast statystyki dotyczące
kandydatów spoza UE. Tu nadal obserwuje się wzrost.
Przykładowo, w styczniu 2021 roku do brytyjskich uczelni wpłynęło
o 17% więcej takich podań niż 12 miesięcy wcześniej.3
Straty notowane przez brytyjskie uczelnie, a spowodowane
spadkiem liczby wpłat pobieranych od zagranicznych
studentów, wynoszą już ok. 2,8 mld funtów.
Ale ten problem nie dotyczy jedynie Brytyjczyków, którzy
opuścili Unię. Opisany trend odnosi się też do innych dużych
europejskich rynków edukacji wyższej. We Francji liczba
nowych studentów z zagranicy spadła o 25%4,
w Niemczech o 21%.5

Pandemia odcięła Antypody
Negatywne skutki pandemii szczególnie dotknęły uczelnie
w takich krajach, jak Australia czy Nowa Zelandia.
Rządy tych państw zdecydowały się na wprowadzenie drastycznych
restrykcji, których efektem był masowy odpływ zagranicznych
studentów. W roku akademickim 2020/2021
aż 44% cudzoziemców studiujących na australijskich
uczelniach przebywało poza Australią.
Powodem były zarówno obowiązujące tam ograniczenia utrudniające
przekroczenie granicy, jak i restrykcje wprowadzone w krajach
macierzystych (na uczelniach australijskich najwięcej studentów
zagranicznych pochodzi z Indii i Chin).6 W Australii do marca 2021
roku o 17% spadła liczba nowych zapisów dokonywanych przez
cudzoziemców, a liczba zagranicznych studentów rozpoczynających
naukę zmniejszyła się o 31% w porównaniu z poprzednim rokiem.7

To duży problem, zważywszy na fakt, że budżety australijskich
uczelni coraz mocniej uzależniały się od opłat wnoszonych przez
studentów z innych państw (w zależności od uczelni stanowiły
one od 32% do 44% przychodów). Szacuje się, że dziura
w budżetach uczelni wyższych w Australii łącznie może sięgać
nawet 18 mld dolarów australijskich (13,2 mld dolarów
amerykańskich), co w praktyce oznacza zapaść rynku edukacji
wyższej w tym kraju.8 W Nowej Zelandii, która zamknęła
swoje granice dla obcokrajowców, o połowę spadły liczby
przebywających w kraju studentów zagranicznych oraz
studentów rozpoczynających nowy rok szkolny.9

Polska w trybie online
W roku akademickim 2020/2021 na polskich uczelniach
uczyło się 84,7 tys. studentów z zagranicy, czyli o 3% więcej
niż 12 miesięcy wcześniej.10 Oznacza to, że nie udało się
osiągnąć celu na 2021 rok, założonego w „Wieloletnim
planie współpracy z zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego”, czyli liczby co najmniej 100 tys. studentów
z innych krajów.11 Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę obawy
związane z wybuchem pandemii COVID-19 oraz negatywne
trendy obserwowane na polskich uczelniach w poprzednim
roku akademickim, jest to wynik lepszy, niż można się
było spodziewać.12
Jak to się stało, że na polskich uczelniach nie zmalała liczba
studentów z zagranicy, mimo że w Europie wyraźny jest trend
zniżkowy? Ten sukces przypisuje się działaniom online.
Przez cały rok akademicki 2020/2021 niemal wszystkie
polskie uczelnie pracowały w trybie zdalnym bądź
hybrydowym. Zwiększenie intensywności kontaktu online
dotyczyło też studentów zagranicznych.13 Co więcej, aż
70% uczelni oceniało swoje przygotowanie do pracy na
nowych zasadach jako bardzo dobre. W naszym kraju
środkiem łagodzącym negatywny wpływ pandemii na
umiędzynarodowienie uczelni był tzw. model blended learning,
czyli rozwinięcie zdalnej cyfrowej oferty dydaktycznej.14

https://www.apmreports.org/episode/2021/08/03/fading-beacon-why-america-is-losing-international-students
Post-COVID Higher Education Internationalization, John K. Hudzik, PhD, NAFSA Trends & Insights, September 2020
3
https://www.ucas.com/data-and-analysis/undergraduate-statistics-and-reports/ucas-undergraduate-releases/applicant-releases-2021/2021-cycle-applicant-figures-january-deadline?hash=brm-l3o_
APNzR38bJPg4F2VfBCXapfKACKkXGdogwFo
4
https://www.campusfrance.org/en/key-figures-international-mobility-in-the-face-of-the-pandemic
5
https://www.destatis.de/EN/Press/2021/03/PE21_133_213.html
6
https://monitor.icef.com/2021/06/one-third-of-students-with-australian-study-visas-remain-outside-the-country/ , https://forsal.pl/lifestyle/edukacja/artykuly/8154534,w-polscestudiuje-coraz-wiecej-studentow-z-zagranicy.html
7
https://thepienews.com/news/australia-universities-2bn-year/
8
https://www.theage.com.au/national/international-student-losses-set-to-punch-18-billion-hole-in-economy-20210403-p57ga7.html15 https://www.nafsa.org/about/about-nafsa/
new-nafsa-data-show-first-ever-drop-international-student-economic-value-us
9
https://www.rnz.co.nz/news/national/435102/foreign-students-in-country-fewer-than-half-normal-number
10
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne), GUS 15.06.2021 r.
11
Informacje o wynikach kontroli, Kształcenie cudzoziemców na polskich uczelniach, NIK Luty 2021 r.
12
http://www.studyinpoland.pl/konferencja2021/
13
Internacjonalizacja w czasach pandemii, część II, kwiecień 2021 r.
14
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nowe-trendy-w-umiedzynarodowieniu-uczelni-w-rzeczywistosci-post-covid
1
2
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TRENDY NA
UCZELNIACH
WYŻSZYCH:
POLSKA I ŚWIAT
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Informatyka królową nauk na studiach
Mówi się, że to matematyka jest królową nauk. Jeśli jednak przeniesiemy to myślenie na kontekst uczelni
wyższych w Polsce, to okaże się, że królowa jest tylko jedna: informatyka.
I nic nie wskazuje na to, by doszło do detronizacji, choć rywale tacy, jak psychologia czy zarządzanie, pędzą równie szybko.
Od 2012 roku wspomniany kierunek niemal nieprzerwanie znajduje się na czele tabeli popularności Ministerstwa Edukacji i Nauki
(wcześniej: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Jeśli chodzi o dalsze pozycje, to w stosunku do ubiegłego roku akademickiego,
kosztem kierunku lekarskiego, zyskało prawo. Finanse i rachunkowość wyprzedziły filologię angielską, a administracja, fizjoterapia
i biotechnologia znalazły się przed zarządzaniem i inżynierią produkcji.15
Liczba kandydatów na studia według danych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Najbardziej popularne kierunki według ogólnej liczby
zgłoszeń kandydatów

2019/2020

2020/2021

Informatyka

32 680

33 687

Psychologia

25 831

29 239

Zarządzanie

22 930

25 369

Prawo

17 715

19 189

Kierunek lekarski (bez uczelni medycznych podlegających
Ministerstwu Zdrowia)

22 180

17 660

Ekonomia

17 143

16 708

Finanse i rachunkowość

14 729

13 610

Filologia angielska

16 239

12 475

Budownictwo

11 776

11 867

Logistyka

11 202

9835

Administracja

9132

9593

Fizjoterapia

8521

9017

Biotechnologia

8455

9079

Zarządzanie i inżynieria produkcji

9329

8679

Technologie królują także, jeśli chodzi o najbardziej oblegany kierunek (liczba kandydatów na jedno miejsce).
W tegorocznym zestawieniu nowością była inżynieria internetu rzeczy. Kierunek ten został wprowadzony przez Politechnikę
Warszawską. Wyprzedził on o trzy miejsca lidera zeszłorocznego rankingu – japonistykę. W czołówce znalazły się także:
orientalistyka – koreanistyka, komunikacja wizerunkowa i orientalistyka – japonistyka.
Liczba kandydatów na jedno miejsce na studia według danych
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Najbardziej oblegane kierunki

15

9

Liczba osób na 1 miejsce

Inżynieria internetu rzeczy

29,4

Orientalistyka – koreanistyka

24,2

Komunikacja wizerunkowa

19,1

Orientalistyka – japonistyka

16,5

Mechanika i projektowanie maszyn

12,4

Studia nad Koreą

12,4

Matematyka i analiza danych

11,7

Informatyka i systemy inteligentne

11,7

Chemia i toksykologia sądowa

11,7

Kierunek lekarski

11,7

Zarządzanie i prawo w biznesie

11,1

https://studia.gov.pl/kandydaci-na-studia/najpopularniejsze-kierunki/
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MEDYCYNA,
BIZNES I SZTUKA,
CZYLI KIERUNKI
POPULARNE
ZA GRANICĄ
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Które kierunki są najpopularniejsze za granicą? W Wielkiej Brytanii największym zainteresowaniem
cieszą się studia okołomedyczne (m.in. pielęgniarstwo, farmacja, ratownictwo medyczne).
W roku akademickim 2021/2022 miały one o 19% więcej zgłoszeń niż rok wcześniej.
Na kolejnych miejscach plasują się kierunki biznesowe i społeczne. Co ciekawe, zupełnie inaczej niż w Polsce,
stosunkowo duże zainteresowanie wzbudzają studia artystyczne i te związane z projektowaniem.
Najpopularniejsze pod względem liczby zgłoszeń kierunki studiów – Wielka Brytania 2021/2022,
źródło: Universities and Colleges Admissions Service, UCAS

Wielka Brytania

1.

Przedmioty związane z medycyną (bez kierunku lekarskiego i stomatologii)

2.

Zarządzanie i kierunki biznesowe

3.

Nauki społeczne

4.

Design i kierunki artystyczne

5.

Kierunki politechniczne

6.

Przedmioty związane z naukami o sporcie i naukami przyrodniczymi

7.

Informatyka

8.

Psychologia

9.

Medycyna i stomatologia

10.

Studia lingwistyczne i nauki o poszczególnych regionach/krajach

W Stanach Zjednoczonych przed wybuchem pandemii (2018/2019) dominującą pozycję pod względem liczby absolwentów studiów
I stopnia utrzymywały kierunki biznesowe, następnie kierunki medyczne oraz nauki społeczne i historia. Obecnie brakuje jednak
wiarygodnych danych statystycznych na temat kolejnych lat akademickich.

Liczba wydanych tytułów licencjata (bachelor’s degree) według grup przedmiotów – Stany Zjednoczone
2018/2019, na podstawie National Center for Education Statistics (NCES)

USA

1.

Kierunki biznesowe

2.

Medycyna i powiązane kierunki

3.

Nauki społeczne i historia

4.

Kierunki politechniczne

5.

Kierunki biologiczne i biomedyczne

6.

Psychologia
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TRENDY NA
RYNKU PRACY
– POLSKA
I ŚWIAT
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Najbardziej poszukiwani pracownicy,
czyli jakich specjalistów potrzebują
dziś pracodawcy?
Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2030 roku
będzie wzrastać popyt na umiejętność posługiwania się
technologiami cyfrowymi.
Nie zaskakuje więc to, że w wielu krajach kierunki związane
z IT cieszą się popularnością, podobnie jak stanowiska powiązane
z nowymi rozwiązaniami informatycznymi i nowymi mediami.
Do zawodów najbardziej poszukiwanych należą: analitycy danych
i data scientists, specjaliści od sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego oraz badacze społeczni.16 Szacuje się, że do 2025
roku aż połowa pracowników na świecie będzie musiała podnieść
swoje kompetencje, żeby dotrzymać tempa zmianom dokonującym
się w ich miejscu pracy lub w obrębie ich specjalizacji. Chodzi o takie
umiejętności, jak analiza krytyczna i rozwiązywanie problemów
w codziennej pracy oraz kreatywne podejście do technologii.17
Równie istotne będzie szybkie adaptowanie się do zmian.18

SZACUJE SIĘ, ŻE
DO 2025 ROKU
AŻ POŁOWA
PRACOWNIKÓW
NA ŚWIECIE
BĘDZIE MUSIAŁA
PODNIEŚĆ SWOJE
KOMPETENCJE

Kompetencje, które w 2025 roku mają być najbardziej cenione u pracowników (według Światowego Forum Ekonomicznego)
Nr

Kompetencje 2025

1.

Myślenie analityczne i innowacyjne

2.

Aktywne uczenie się i strategie uczenia się

3.

Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów

4.

Kreatywność i inicjatywa

5.

Umiejętność wywierania wpływu i przewodzenia

6.

Umiejętność wykorzystania nowych technologii, monitorowania ich pracy i kontroli nad nimi

7.

Projektowanie i programowanie nowych technologii

8.

Odporność na stres, elastyczność

9.

Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i myślenie abstrakcyjne

Jednak nie tylko nowe technologie wymuszają zmiany na rynku pracownika. W związku ze starzeniem się społeczeństw coraz większe
znaczenie będą miały zawody związane z ochroną zdrowia.
16
17
18

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/73481:swiat-sie-zmienia-jakich-kompetencji-bedziemy-potrzebowali-w-przyszlosci
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
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Polska potrzebuje fizjoterapeutów
i ratowników
Popularność określonych kierunków i dziedzin nauki nie zawsze pokrywa się z tym, na jakich specjalistów jest
zapotrzebowanie na rynku. Nie znaczy to jednak, że te dwie sfery nie są ze sobą powiązane.
Kogo konkretnie brakuje w Polsce? Przedstawicielami deficytowych zawodów są: fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki/
pielęgniarze, ratownicy oraz samodzielni księgowi. Takie wnioski płyną z tzw. Barometru zawodów, czyli z badania
przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Najbardziej deficytowe zawody w Polsce w 2021 roku według Barometrzawodow.pl

1.

Fizjoterapeuci i masażyści

2.

Lekarze

3.

Pielęgniarki i położne

4.

Ratownicy medyczni

5.

Samodzielni księgowi

Dyrektorzy na szczycie polskiej listy płac
Według analityków Pracuj.pl nieustannie rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy mogą się
pochwalić kompetencjami cyfrowymi.
W tej grupie znajdują się specjaliści z obszaru marketingu, reklamy, e-commerce oraz z sektora badawczo-rozwojowego.
Wymagania uwzględniające właśnie takie umiejętności pojawiały się mniej więcej w co trzeciej ofercie publikowanej
na Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2021 roku.59

19

https://media.pracuj.pl/146613-rynek-pracy-specjalistow-h1-2021-rozpedzona-rekrutacja
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Niemniej fakt niedoboru pracowników o danej specjalizacji nie do końca koreluje z ich zarobkami.
Według analiz GUS z 2018 roku grupy zawodowe o najwyższych średnich zarobkach w Polsce to:
dyrektorzy generalni i zarządzający, kierownicy ds. technologii IT, pracownicy sektora transportu
morskiego, komunikacji śródlądowej oraz piloci cywilni, lekarze i specjaliści z dziedziny prawa.
Najwyższe średnie wynagrodzenia według grup zawodowych
w Polsce w 2018 roku (dane GUS)
Grupa zawodowa

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto

Dyrektorzy generalni i zarządzający

14 789,69 zł

Kierownicy ds. technologii IT

13 944,72 zł

Transport morski, żegluga śródlądowa, piloci cywilni

11 337,72 zł

Lekarze

9910,12 zł

Specjaliści z dziedziny prawa

9861,59 zł

Kierownicy ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju

9609,59 zł

Analitycy systemów komputerowych i programiści

9509,66 zł

Kierownicy ds. obsługi biznesu i zarządzania

9499,63 zł

Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

9419,59 zł

Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

8664,54 zł

Stany Zjednoczone z deficytem
handlowców i programistów
Nieco inaczej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych. Według danych zebranych przez LinkedIn wiosną 2021 roku
zawody najczęściej poszukiwane za oceanem związane były z handlem, programowaniem oraz usługami opiekuńczymi
(pielęgniarka/pielęgniarz, specjalista ds. pielęgnacji zwierząt).
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Najbardziej poszukiwane zawody w Stanach Zjednoczonych według LinkedIn.
Zestawienie sporządzone na podstawie liczby ofert z wiosny 2021 roku

1.

Software engineer

2.

Sprzedawca/przedstawiciel handlowy

3.

Sprzedawca w sklepie detalicznym

4.

Wykwalifikowana pielęgniarka

5.

Specjalista ds. pielęgnacji zwierząt

6.

Javascript developer

7.

Project manager

8.

Sprzedawca w handlu detalicznym

9.

Kierowca

10.

DevOps engineer

Jesteś lekarzem ze specjalizacją?
Jedź do USA!
Jeśli chodzi o pensje na poszczególnych stanowiskach w Stanach Zjednoczonych, to prym zdecydowanie wiodą medycy.
Lekarze różnych specjalizacji zajmują w USA aż 10 miejsc na liście najbardziej intratnych stanowisk.
Zaraz po nich plasują się prezesi zarządów firm, następnie inżynierowie, piloci i menedżerowie różnych sektorów.
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Przykładowe najlepiej opłacane zawody w USA według
US Bureau of Labor Statistics, dane z maja 2020 roku

Nr

USA

Średnie roczne wynagrodzenie

1.

Anestezjolodzy

271 440 dolarów

2.

Chirurdzy (poza chirurgami oczu)

251 650 dolarów

3.

Ginekolodzy i położnicy

239 120 dolarów

4.

Ortodonci*

237 990 dolarów

5.

Dyrektorzy generalni, prezesi zarządu (CEO)

197 840 dolarów

6.

Piloci linii lotniczych, pierwsi oficerowie i inżynierowie lotnictwa

186 870 dolarów

7.

Menedżerowie IT

161 730 dolarów

8.

Menedżerowie architekci lub inżynierowie

158 100 dolarów

9.

Menedżerowie w dziedzinie nauk przyrodniczych

154 930 dolarów

10.

Menedżerowie ds. marketingu

154 470 dolarów

11.

Inżynierowie przetwórstwa naftowego

154 330 dolarów

12.

Menedżerowie ds. finansowych

151 510 dolarów

* Na dalszych pozycjach w pierwszej 20. znajdują się przedstawiciele następujących specjalizacji medycznych: chirurdzy szczękowo-twarzowi, psychiatrzy, protetycy, pozostali lekarze z wyjątkiem
chirurgów oczu i pediatrów, lekarze medycyny rodzinnej, interniści, stomatolodzy ogólni, stomatolodzy wyspecjalizowani, pielęgniarki w anestezjologii, pediatrzy.
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STUDIA
W POLSCE
Na tych uczelniach warto studiować

19

Czy warto płacić za studia niestacjonarne?

21

Czy „darmowe” uczelnie publiczne rzeczywiście

38

są darmowe?
Jak studiować taniej?
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40

Na tych uczelniach
warto studiować
Zdecydowana większość młodych mieszkańców Polski
kształci się na rodzimych uczelniach. Co więcej, w porównaniu
z tym, co było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, decyzja
o podjęciu studiów przychodzi obecnym pokoleniom
łatwiej i niemal intuicyjnie.
Struktura studiów w Polsce, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

I stopień
studia licencjackie/inżynierskie (3–4 lata)

II stopień
studia magisterskie (1–2 lata)

III stopień
studia doktoranckie (3–5 lat)

Niektórzy studenci decydują się na kształcenie w ośrodkach odległych
od swojego miejsca zamieszkania. Pozostali wybierają mieszkanie
z rodzicami i codzienne dojazdy do uczelni. Na pewno bardziej
kosztowna jest ta pierwsza opcja, zwłaszcza gdy podejmie się
naukę na jednej z uczelni niepublicznych.
Według bazy Instytucji Szkolnictwa Wyższego POLON
w Polsce we wrześniu 2021 roku aktywnie działało 371 szkół
wyższych, z czego 134 publiczne, 222 prywatne
i 17 uczelni kościelnych.20 Które z nich należą do wiodących?
Odpowiedź na to pytanie daje ranking miesięcznika
„Perspektywy”, który uwzględnia takie parametry, jak:
•
•

•
•
•
•
•

20

prestiż (w oparciu o ocenę kadry akademickiej),
sytuacja absolwentów na rynku pracy (na podstawie ogólnopolskiego
badania Ekonomiczne Losy Studentów, przeprowadzanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki),
innowacyjność (patenty i prawa ochronne),
potencjał naukowy (najwyższe kwalifikacje wśród kadry),
efektywność naukowa (projekty naukowe i nadawanie stopni naukowych),
warunki kształcenia (liczba pracowników wysoko wykwalifikowanych
na etacie, liczba posiadanych akredytacji),
umiędzynarodowienie.

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e1s1
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Każda uczelnia może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Od lat najbardziej zaciekle o pierwsze miejsce w rankingu
walczą między sobą Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet
Warszawski. W 2021 roku – drugi raz z rzędu – na szczycie
zestawienia utrzymał się UJ. Pozostałe miejsca w pierwszej
piątce zajmowane są niezmiennie przez:

Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Spośród uczelni niepublicznych jedyną, która znajduje się
w pierwszej dwudziestce ogólnego zestawienia i od kilku lat
systematycznie pnie się w rankingu, jest warszawska
Akademia Leona Koźmińskiego.

TOP 20 najlepszych uczelni w Polsce (według rankingu magazynu „Perspektywy” 2021)

MIEJSCE

NAZWA UCZELNI

2020

2019

2018

WSK

1.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1.

2.

1.

100

2.

Uniwersytet Warszawski

2.

1.

1.

99,1

3.

Politechnika Warszawska

3.

3.

3.

83,4

4.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5.

5.

4.

81,2

5.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4.

4.

5.

79,5

6.

Politechnika Gdańska

8.

7.

9.

73,0

7.

Politechnika Wrocławska

6.

6.

6.

72,6

8.

Gdański Uniwersytet Medyczny

6.

8.

7.

72,1

9.

Politechnika Łódzka

8.

8.

12.

71,7

10.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.

15.

12.

70,1

11.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

14.

25.

19.

67,2

12.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15.

15.

12.

67,1

13.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10.

18.

26.

66,0

14.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

15.

18.

12.

65,9

15.

Uniwersytet Wrocławski

10.

8.

8.

65,7

16.

Politechnika Śląska

15.

11.

9.

65,5

17.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

21.

12.

21.

64,8

18.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12.

13.

12.

64,0

19.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.

15.

11.

64,0

20.

Politechnika Poznańska

14.

20.

17.

63,6
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Największym zainteresowaniem (jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na miejsce)
cieszą się niezmiennie szkoły o charakterze ekonomicznym i technicznym.
Natomiast najczęściej wybieranym rodzajem uczelni są politechniki.
Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021; Studia.gov.pl
Najpopularniejsze typy uczelni

Liczba zgłoszeń na 1 miejsce

uczelnie ekonomiczne

4,0

uczelnie techniczne

3,8

uniwersytety

3,7

uczelnie wychowania fizycznego

3,1

uczelnie pedagogiczne

3,0

uczelnie rolnicze/przyrodnicze

2,8

uczelnie teologiczne

1,5

uczelnie zawodowe

1,3

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021; Studia.gov.pl
Najpopularniejsze uczelnie

Liczba zgłoszeń na 1 miejsce

Politechnika Poznańska

6,6

Politechnika Gdańska

6,5

Politechnika Warszawska

6,3

Politechnika Łódzka

5,5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5,2

Uniwersytet Wrocławski

5,1

Czy warto płacić za studia niestacjonarne?
Dla żaków z Polski studia stacjonarne na 134 uczelniach publicznych są bezpłatne.
To odróżnia nasz system edukacji od systemów obowiązujących w wielu krajach Europy oraz w USA.
Poza tym studenci mogą uczyć się w trybie niestacjonarnym lub wybrać ofertę edukacyjną jednej z ponad 200 uczelni
niepublicznych. Te również mają do zaproponowania ciekawe programy kształcenia.
Szkoły niepubliczne bywają wysoko oceniane przez samych uczących się, mimo że daleko im do poziomu najlepszych uczelni
publicznych. Wyjątkiem jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która od kilku lat obecna jest w dwudziestce
najlepszych uczelni i systematycznie poprawia swój wynik.21
Pamiętajmy jednak o tym, że w praktyce wszystko zależy od kierunku kształcenia, a nie od tego, czy uczelnia z założenia
jest płatna. Na przykład Uniwersytet SWPS w Warszawie zajmuje drugie miejsce w ogólnym zestawieniu najlepszej oferty
dydaktycznej na kierunku psychologia, a Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest relatywnie wysoko
w zestawieniu, jeśli chodzi o informatykę. W rankingu uczelni niepublicznych duży awans odnotowała
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, która po raz pierwszy znalazła się na podium.
21
Według rankingu Fundacji Perspektywy Akademia Leona Koźmińskiego oferuje najlepszą w Polsce ofertę dydaktyczną na kierunku zarządzanie (przed
Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową). Zajmuje również 4. miejsce w zestawieniach kierunków: ekonomia i finanse oraz rachunkowość.
Anglojęzyczne studia magisterskie z finansów i rachunkowości na tej uczelni oraz studia magisterskie z zarządzania zajmują kolejno 21. i 39. miejsce
w międzynarodowym zestawieniu kierunków biznesowych „Financial Times”.
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Ranking TOP 10 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce
(według magazynu „Perspektywy”, 2021)*
Miejsce
w zestawieniu uczelni
niepublicznych (2021)

Miejsce w ogólnym
zestawieniu uczelni
(2021)*

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

1.

13.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

2.

27.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

3.

35.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

4.

38.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

5.

47.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

6.

47.

Collegium Civitas w Warszawie

7.

52.–60.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

8.

poza zestawieniem

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

9.

61.–70.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

10.

52.–60.

Nazwa uczelni

* Metodologia zestawienia uczelni niepublicznych różni się od metodologii rankingu ogólnego, stąd pozycje uczelnie w obydwu rankingach nie zawsze się pokrywają.

Ile trzeba zapłacić za naukę na polskich uczelniach niepublicznych? Odpowiedź brzmi: to zależy. Trudno oszacować ostateczną
kwotę, bo czesne zawsze można zmniejszyć, na przykład dzięki stypendium. Inną opcją jest kredyt studencki, który również
pozwala spełnić marzenie o wymarzonym kierunku niepublicznym.
Poniżej zamieściliśmy tabele z opłatami za poszczególne stopnie studiów, z rozróżnieniem na ofertę stacjonarną i niestacjonarną.
Znalazły się tam wybrane polskie uczelnie prywatne, zajmujące dobre pozycje w rankingach:
•
•
•
•
•

Akademia Leona Koźmińskiego,
Uniwersytet SWPS,22
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,23
Uczelnia Łazarskiego,24
Akademia Finansów i Biznesu Vistula.25

Psychologia Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS jest według rankingu „Perspektyw” drugą najlepszą w Polsce (po psychologii na Uniwersytecie Warszawskim). Uniwersytet SWPS oferuje
w ramach tego kierunku następujące specjalizacje w trybie 5-letnich studiów magisterskich:
22

• w Warszawie: neurokognitywistyka, praktyczna psychologia społeczna, psychologia edukacyjna, psychologia kształtowania i zmiany zachowania, psychologia międzykulturowa, psychologia kliniczna,
psychologia biznesu,
• w Poznaniu: psychologia kliniczna, psychologia pracy i organizacji, psychologia wspierania rozwoju,
• we Wrocławiu: psychologia kliniczna, społeczna psychologia organizacji,
• w Katowicach: psychologia kliniczna, psychologia w biznesie i organizacjach, psychologia sądowa,
• w Sopocie: psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia wspomagania rozwoju.
Docenione zostały również Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS i filologia angielska. W pierwszej dziesiątce pod kątem jakości nauczania na poszczególnych kierunkach jest także kierunek dziennikarstwo
i komunikacja społeczna.
23
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej jest jedną z 6 uczelni oferujących najlepszy program nauczania na kierunku informatyka w toku studiów magisterskich według rankingu „Perspektyw” za rok 2021.
Wysokie pozycje w zestawieniach kierunkowych zajęły również: bezpieczeństwo narodowe (4.), zarządzanie (12.), pedagogika (13.), transport (18.).
24
W ofercie Uczelni Łazarskiego najlepiej pod względem jakości oferty dydaktycznej oceniane są: stosunki międzynarodowe (9. lokata w rankingu Fundacji Perspektywy) oraz kierunek prawniczy (13.).
25
Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najlepiej oceniana za kierunki: finanse i rachunkowość (17. miejsce w rankingu Fundacji Perspektywy), ekonomia (22.), filologia angielska (23.) i informatyka (26.).
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Wysokość czesnego w TOP 10 uczelni niepublicznych
(według tabel opłat na stronach WWW uczelni)

Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

JEDNOLITE
MAGISTERSKIE

Zarządzanie

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok
15 800 zł za III rok

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok

-

Management (studia anglojęzyczne)

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok
27 600 zł za III rok

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok

-

Finanse i rachunkowość

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok
15 800 zł za III rok

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok

-

-

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok

-

Ekonomia

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok

-

-

Management and Artificial Intelligence
(studia anglojęzyczne)

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok
27 600 zł za III rok

-

-

Financial Management (studia anglojęzyczne)

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok
27 600 zł za III rok

-

-

Master in Big Data Science (studia anglojęzyczne)

-

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok

-

Master in Financial Crime Prevention
(studia anglojęzyczne)

-

25 000 zł za I rok
26 300 zł za II rok

-

Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok
15 800 zł za III rok

-

-

Psychologia w zarządzaniu

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok
15 800 zł za III rok

-

-

Prawo w zarządzaniu biznesem

10 800 zł za I rok
11 600 zł za II rok
12 400 zł za III rok

-

-

Prawo i finanse

25 800 zł za I rok
27 600 zł za II rok
29 600 zł za III rok

14 200 zł za I rok
15 200 zł za II rok

-

-

14 400 zł za I rok
15 800 zł za II rok

-

13 800 zł za I rok
14 800 zł za II rok

-

-

11 800 zł za I rok
12 400 zł za II rok
13 300 zł za III rok
14 200 zł za IV rok
15 200 zł za V rok

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Master in Finance and Accounting (studia anglojęzyczne)

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa –
perspektywa właścicielska

Prawo
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE

10 100 zł

10 100 zł

10 100 zł

4700 euro =
21 300 zł

4700 euro =
21 300 zł

4700 euro =
21 300 zł

Neurokogniwistyka (Warszawa)

-

10 100 zł

-

Psychologia biznesu (Warszawa, Wrocław)

-

10 100 zł

-

Psychologia i informatyka: Artificial Intelligence
psychologia sztucznej inteligencji

10 100 zł

-

-

Psychologia i informatyka: UX Research i Design

10 100 zł

-

-

Psychologia i informatyka: e-zdrowie,
interwencje internetowe

10 100 zł

-

-

Informatyka

11 100 zł

-

-

Psychokryminalistyka (oddział w Sopocie)

10 100 zł

-

-

-

-

10 100 zł

9200 zł

9200 zł

-

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Psychologia (Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Sopot)
Psychology (studia anglojęzyczne)

Prawo (Warszawa, Poznań, Wrocław)
Filologia angielska (Warszawa)
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SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE

Filologia angielska z drugim rozszerzonym językiem –
chińskim, japońskim, hiszpańskim, niemieckim,
rosyjskim (Warszawa)

10 600 zł

-

-

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(Warszawa)

9200 zł

9200 zł

-

Kultura współczesna – kulturoznawstwo
(Warszawa)

10 100 zł

-

-

School of Ideas – Projektowanie innowacji

10 100 zł

-

-

Menedżer, agent, producent (Warszawa)

-

10 100 zł

-

Media i kultura cyfrowa (Warszawa)

-

10 100 zł

-

15 300 zł

-

-

6000 euro =
27 295 zł

-

-

Digital i social media (Wrocław)

9200 zł

-

-

Branding, reklama, public relations (Wrocław)

9200 zł
11 100 zł

-

-

-

9200 zł

-

Studia azjatyckie – Chiny i Azja Wschodnia (Warszawa)

9200 zł

-

Filologia szwedzka (Warszawa)

9200 zł

-

-

Filologia norweska (Warszawa)

9200 zł

-

-

-

9200 zł

-

Iberystyka (Warszawa)

9200 zł

-

-

Italianistyka (Warszawa)

9200 zł

-

-

Filologia szwedzka, norweska, iberystyka lub italianistyka
z rozszerzonym językiem angielskim

10 600 zł

-

-

Zarządzanie (Warszawa)

10 100 zł

10 100 zł

-

4200 euro =
19 050 zł

4300 euro =
19 500 zł

-

-

10 100 zł

-

School of Form – Wzornictwo (Warszawa)
School of Form – Industrial Design
(studia anglojęzyczne, Warszawa)

Grafika (Wrocław)
Kreowanie mediów (Wrocław)

Skandynawistyka (Warszawa)

Management
(studia w języku angielskim, Warszawa)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(Warszawa)
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Czesne za 1 rok
AKADEMIA WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

1440* zł
4590 zł

-

-

3140* zł
4840 zł

1440* zł
4590 zł

-

-

3140* zł
4840 zł

1440* zł
4590 zł

-

Bezpieczeństwo narodowe
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
Kryminalistyka
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach
kryzysowych z elementami ratownictwa
Nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja
w obronności państwa

Bezpieczeństwo narodowe
•
•
•

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych
osobowych
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie i dowodzenie
w sytuacjach kryzysowych

Informatyka
•
•
•
•
•
•

Aplikacje webowe i mobilne
Inżynieria internetu rzeczy
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
Sieci komputerowe i bazy danych
Grafika komputerowa i elementy
rzeczywistości mieszanej
Projektowanie gier komputerowych

Informatyka
•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Chmura obliczeniowa
Technologie multimedialne
Zastosowania sztucznej inteligencji
Internet rzeczy w przemyśle 4.0

Zarządzanie
•
•
•
•
•
•
•

Kadry i płace w praktyce
Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
Psychologia w biznesie
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie miastem
Kreowanie marki osobistej
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AKADEMIA WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

-

3140* zł
4860 zł

1440* zł
4590 zł

3140* zł
4840 zł

Zarządzanie II stopnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analityk danych biznesowych
Kadry i płace w praktyce
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi
i społecznymi
Zarządzanie menedżerskie
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Psychologia menedżerska
Menedżer sprzedaży
Menedżer logistyki
Menedżer jakości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pedagogika
•

Resocjalizacja, wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

1440* zł
4840 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Transport
•
•
•
•

Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym
Transport w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
lotniczym

1440* zł
4890 zł

1440* zł
2200 zł
(za V rok studiów inż.)

1440* zł
4890 zł

3140* zł
4840 zł

Logistyka (specjalizacje lic.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inżynier optymalizacji i symulacji
Logistyka w biznesie – studia dualne
Transport i spedycja
Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami
logistycznymi
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ekologistyka
Analityk procesów logistycznych
E-commerce

Fizjoterapia – jednolite studia mgr.
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1440* zł
5840 zł

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

1440* zł
4590 zł

-

1440* zł
4590 zł

-

1440* zł
4590 zł

-

1440* zł
4590 zł

3140* zł
4840 zł

1440* zł
4590 zł

-

1440* zł
4590 zł

-

1440* zł
4590 zł

-

3440*–5440 zł

-

AKADEMIA WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Ratownictwo medyczne

Socjologia
•
•
•
•

Doradztwo zawodowe
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Społeczeństwo cyfrowe i nowe media

Stosunki międzynarodowe
•
•
•
•

Biznes i marketing międzynarodowy
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Projekty w biznesie międzynarodowym

Administracja
•
•
•

Zarządzanie publiczne i e-administracja
Bezpieczeństwo informacji w administracji
i biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Ekonomia
•
•
•
•

Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia menedżerska
Przedsiębiorczość i e-biznes
Analityk rynku

Finanse i rachunkowość
•
•
•
•
•

Analityk rynków finansowych
Finanse na rynkach międzynarodowych
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Doradztwo finansowe i inwestycyjne

Filologia angielska
•
•
•
•
•
•
•

English Studies With Chinese
English Studies With Spanish
English Studies With Russian
English In Business And Tourism
Translation
English In New Media
Business English

Kosmetologia
* Cena promocyjna za I rok.
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE

International Relations (studia anglojęzyczne)

15 360–
16 320 zł

15 360–
15 840 zł

-

International Relations and European Studies
(studia anglojęzyczne)

18 960–
19 920 zł

-

-

Law In International Relations (studia anglojęzyczne)

15 360–
16 320 zł

15 360–
15 840 zł

-

International Business Economics (studia anglojęzyczne)

18 960–
19 920 zł

18 960–
19 440 zł

-

-

-

10 680–
13 080 zł

Aviation Law and Professional Pilot License
(studia anglojęzyczne)

105 600–
114 360 zł

-

-

Airline Management (studia anglojęzyczne)

-

18 960–
19 440 zł

-

Ekonomia

9240–
9720 zł

-

-

Finanse i rachunkowość

9240–
9720 zł

-

-

Finance and Accounting (studia anglojęzyczne)

15 360–
16 320 zł

-

-

Zarządzanie

9720–
10 200 zł

9240–
9480 zł

-

Zarządzanie w branży gier wideo

10 800–
14 640 zł

-

-

Management (studia anglojęzyczne)

16 860–
17 940 zł

16 860–
17 400 zł

-

-

-

60 000–70 000 zł

6000 zł

-

-

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Prawo

Kierunek lekarski
Pielęgniarstwo
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

5100 zł

6100 zł

Ekonomia

5500 zł

6100 zł

Filologia angielska

5500 zł

6100 zł

Informatyka

5500 zł

7000 zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5100 zł

-

Filologia hiszpańska

5500 zł

6100 zł

Grafika

8100 zł

8100 zł

Stosunki międzynarodowe

5100 zł

6100 zł

Zarządzanie

5100 zł

6100 zł

Architektura

5500 zł

-

I STOPIEŃ

II STOPIEŃ

Informatyka

13 800 zł

13 800 zł

Informatyka – studia anglojęzyczne

15 800 zł

15 800 zł

Sztuka nowych mediów

13 800 zł

13 800 zł

Sztuka nowych mediów – studia anglojęzyczne

15 800 zł

13 800 zł

Architektura wnętrz

11 800 zł

-

Zarządzanie informacją

11 000 zł

-

Zarządzanie informacją – studia anglojęzyczne

13 000 zł

-

7000 zł

-

-

7000 zł

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

Czesne za 1 rok
POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK
KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE

Kultura Japonii
Informatyka społeczna
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Socjologia

7400 zł

7400 zł

7800 zł

7800 zł

Socjologia – studia dwujęzyczne

9000 zł

9400 zł

9400 zł

9800 zł

11 800 zł

12 700 zł

12 400 zł

13 400 zł

Stosunki międzynarodowe

7400 zł

7400 zł

7800 zł

7800 zł

Stosunki międzynarodowe – studia dwujęzyczne

9000 zł

9400 zł

9400 zł

9800 zł

11 800 zł

12 700 zł

-

13 400 zł

7400 zł

-

7800 zł

-

-

-

7800 zł

-

9000 zł

-

9400 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Socjologia – Psychologia społeczna

7400 zł

-

7800 zł

-

Socjologia – Analityka i design internetowy

7800 zł

-

7800 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Socjologia – Nowe media

-

7800 zł

-

8200 zł

Socjologia – Nowe media, Social Media Management and
Digital Commerce – studia dwujęzyczne

-

9400 zł

-

9800 zł

Social Media Management and Digital Commerce

-

12 700 zł

-

13 400 zł

Socjologia – Marketing idei

-

7400 zł

-

7800 zł

Socjologia – Marketing idei – studia dwujęzyczne

-

9400 zł

-

9800 zł

COLLEGIUM CIVITAS W WARSZAWIE

Sociology*

International Relations
Socjologia – Kryminologia
Socjologia – Marketing, reklama i nowe media
Socjologia – Marketing, reklama i nowe media – studia
dwujęzyczne
Public Relations, Marketing, New Media

Multimedia Communication
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I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Społeczeństwo cyfrowe – badania i innowacje
– studia dwujęzyczne

-

-

-

9800 zł

Digital Society: Transformation and Research

-

-

-

13 400 zł

Socjologia – Komunikacja zintegrowana
– reklama, public relations, branding

-

7400 zł

-

7800 zł

Komunikacja w promocji zdrowia

-

-

-

7800 zł

Kultura organizacji i zarządzanie zmianą

-

-

-

7800 zł

Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka

-

-

-

7800 zł

Media and Diversity Studies

-

-

-

13 400 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne

7400 zł

-

7800 zł

-

Biznes i marketing międzynarodowy

7400 zł

-

7800 zł

-

Biznes i marketing międzynarodowy –
studia dwujęzyczne

9000 zł

-

9400 zł

-

International Business and Marketing

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Cyberbezpieczeństwo

7400 zł

-

7800 zł

-

Dyplomacja i komunikacja we współpracy
międzynarodowej

7400 zł

-

7800 zł

-

Dyplomacja i komunikacja we współpracy
międzynarodowej – studia dwujęzyczne

9000 zł

-

9400 zł

-

Marketing, reklama i nowe media w stosunkach
międzynarodowych

7400 zł

-

7800 zł

-

Studia azjatyckie i orientalne

7800 zł

-

8200 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Biznes i gospodarka Azji

-

7800 zł

-

8200 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe

-

7400 zł

-

7800 zł

9400 zł

-

9800 zł

COLLEGIUM CIVITAS W WARSZAWIE

Media, Diplomacy and International
Negotiations

Bezpieczeństwo międzynarodowe – studia dwujęzyczne
Biznes międzynarodowy i negocjacje

-

7400 zł

-

7800 zł

Biznes międzynarodowy i negocjacje –
studia dwujęzyczne

-

9400 zł

-

9800 zł

International Business and Negotiations

-

12 700 zł

-

13 400 zł

International Business and Negotiations –
podwójny dyplom Anglia Ruskin University

-

25 200 zł

-

-
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I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

International Business and Negotiations – podwójny
dyplom Suleyman Demirel University

-

12 700 zł

-

13 400 zł

Civil Society and Media Diplomacy

-

-

-

13 400 zł

Komunikacja zintegrowana w stosunkach
międzynarodowych – reklama, public relations, branding

-

7400 zł

-

7800 zł

Dziennikarstwo i nowe media – komunikacja multimedialna.
Twórcy internetowi, social media i wideo w sieci

7400 zł

-

7800 zł

-

Nowe media i dziennikarstwo

7400 zł

-

7800 zł

-

Nowe media i dziennikarstwo – studia dwujęzyczne

9000 zł

-

9400 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Zarządzanie

7400 zł

-

7800 zł

-

Zarządzanie – studia dwujęzyczne

9000 zł

-

9400 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

Analityka danych, big data i kodowanie

7400 zł

-

7800 zł

-

Biznes międzynarodowy

7400 zł

-

7800 zł

-

Biznes międzynarodowy – studia dwujęzyczne

9000 zł

-

9400 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

7800 zł

-

8200 zł

-

-

-

9400 zł

-

11 800 zł

-

12 400 zł

-

7400 zł

-

7800 zł

-

Zarządzanie komunikacją i design thinking

-

-

1000 zł

-

Zarządzanie projektami i procesami

-

-

1000 zł

-

Project and Process Management

-

-

13 400 zł

-

International History and Security Studies – podwójny
dyplom West Virginia University

-

12 700 zł

-

13 400 zł

International Peace and Conflict Studies

-

12 700 zł

-

13 400 zł

International Security Studies

-

12 700 zł

-

13 400 zł

COLLEGIUM CIVITAS W WARSZAWIE

English Studies

Business Management

International Business Management
Digital marketing (studia w języku polskim)
Digital Marketing (studia dwujęzyczne)
Digital Marketing (studia w języku angielskim)
Manager HR

* Kierunki o nazwach anglojęzycznych odnoszą się do programów nauczania realizowanych w języku angielskim – chyba że zaznaczono inaczej.
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Dietetyka

5300 zł

-

5300 zł

-

Turystyka i rekreacja

4600 zł

4600 zł

4600 zł

4600 zł

Coaching stylu życia

-

5600 zł

-

5600 zł

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Administracja

5300 zł

6300 zł

5400 zł

6300 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

4950 zł

-

4950 zł

-

-

5600 zł

-

5600 zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5300 zł

6000 zł

5400 zł

6000 zł

Human Resources & Coaching

5000 zł

5600 zł

5200 zł

5600 zł

Media design i marketing wizerunkowy

7200 zł

-

7200 zł

-

Media kreatywne

7400 zł

-

7400 zł

-

Media kreatywne: projektowanie gier i animacji

-

6500 zł

-

6600 zł

Dietetyka i promocja zdrowia

-

-

5850 zł

-

Kosmetologia

-

-

5500 zł

-

5700 zł

6000 zł

5650 zł

6000 zł

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
VISTULA W WARSZAWIE

Czesne za 1 rok

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU

Bezpieczeństwo narodowe

Pedagogika
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DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Pedagogika specjalna – jednolite studia mgr.

6000 zł

6000 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– jednolite studia mgr.

6000 zł

6000 zł

Psychologia – jednolite studia mgr.

6900 zł

7100 zł

Pedagogika specjalna – studia II stopnia mgr.

-

6000 zł

-

6200 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– studia II stopnia mgr.

-

6000 zł

-

6000 zł

Praca socjalna

4550 zł

5700 zł

4550 zł

5950 zł

Geodezja i kartografia – studia inżynierskie

5300 zł

-

5400 zł

-

Informatyka – studia inżynierskie

5900 zł

-

5900 zł

-

Psychologia w biznesie

-

-

5700 zł

-

Psychologia – studia II stopnia mgr.

-

7900 zł

-

7900 zł

Resocjalizacja

-

-

-

5600 zł

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Czesne za 1 rok
AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA
W WARSZAWIE

Psychologia – jednolite studia mgr.

5900 zł

5900 zł

Prawo – jednolite studia mgr.

5800 zł

5800 zł

Zarządzanie

5800 zł

5900 zł

5800 zł

5900 zł

Finanse i rachunkowość

5300 zł

5800 zł

5300 zł

5800 zł

Psychologia

5900 zł

-

5900 zł

-

Administracja

4600 zł

-

4600 zł

-

Politologia

4600 zł

-

4600 zł

-

Informatyka

5800 zł

-

5800 zł

-

Zarządzanie – studia w języku angielskim

2500 euro

2700 euro

2500 euro

2700 euro

Finanse i rachunkowość – studia w języku angielskim

2400 euro

2500 euro

2400 euro

2500 euro

Psychologia – studia w języku angielskim

2500 euro

2600 euro

2500 euro

2600 euro

Politologia – studia w języku angielskim

2300 euro

-

2300 euro

-

Informatyka – studia w języku angielskim

2500 euro

-

2500 euro

-
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Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Administracja

4750 zł

-

4850 zł

-

Bezpieczeństwo wewnętrzne

4750 zł

-

4950 zł

-

Finanse i rachunkowość

5950 zł

5450 zł

6100 zł

5600 zł

Handel międzynarodowy

4750 zł

-

4850 zł

-

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł
(dla klienta
krajowego)

-

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł (dla
klienta
krajowego)

-

6950 zł

-

7100 zł

5600 zł

2950 euro
(dla
obcokrajowców)
12 522 zł
(dla klienta
krajowego)

-

2950 euro
(dla
obcokrajowców)
12 522 zł
(dla klienta
krajowego)

-

5500 zł

-

5850 zł

-

2600 euro
(dla
obcokrajowców)/
11 036 zł
(dla klienta
krajowego)

-

2600 euro
(dla
obcokrajowców)/
11 036 zł
(dla klienta
krajowego)

-

Logistyka

5500 zł

3210* zł

5850 zł

5400 zł

Prawo w biznesie

5200 zł

-

5400 zł

-

Psychologia w biznesie

5950 zł

2850 zł*

6100 zł

6000 zł

Turystyka i rekreacja

4750 zł

4750 zł

4850 zł

4800 zł

Zarządzanie

5400 zł

5150 zł

5850 zł

5300 zł

Management

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł
(dla klienta
krajowego)

2500 euro
(dla
obcokrajowców)/
10 612 zł
(dla klienta
krajowego)

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł
(dla klienta
krajowego)

-

-

2500 euro
(dla
obcokrajowców)/
10 612 zł
(dla klienta
krajowego)

-

2500 euro
(dla
obcokrajowców)/
10 612 zł
(dla klienta
krajowego)

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

International Trade

Informatyka – studia inż.

Computer Science

Inżynieria zarządzania – studia inż.

Engineering Management

Business Management
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I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Filologia angielska

4950 zł

-

5200 zł

-

English Philology

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł
(dla klienta
krajowego)

-

2200 euro
(dla
obcokrajowców)/
9338 zł
(dla klienta
krajowego)

-

5500 zł

-

5750 zł

-

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Marketing i sprzedaż
Prawo – jednolite studia mgr.

6100 zł

6100 zł

* Studia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czesne za 1 rok
I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Administracja

-

-

4000–
4300 zł

-

Bezpieczeństwo narodowe

-

-

4000–
4600 zł

4480–
4600 zł

Dziennikarstwo i nowe media

-

-

4000–
4600 zł

-

Geodezja i kartografia – studia inż.

-

-

2500 zł (IV rok)–
5680 zł

-

Finanse i rachunkowość

-

-

4000–
4600 zł

-

Grafika projektowa i multimedia

-

-

6400 zł

-

Grafika komputerowa – projektowanie gier
i efektów specjalnych

-

-

6400 zł

-

Informatyka – studia inż.

-

-

2550 zł (IV rok)–
5320 zł

2500 zł
(II rok)
i 5320 zł

Computer Science, Engineer

-

-

3600 (IV rok)–
7200 zł

-

IT Management

-

-

-

6600–7200 zł

Kosmetologia

-

-

5800 zł

-

Logistyka

-

-

4300–4600 zł

-

Risk, Crisis and Disaster Management

-

-

-

6600–7200 zł

Pedagogika

-

-

4000–
4600 zł

-

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
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I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2020/2021

I STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

II STOPIEŃ
STUDIA
STACJONARNE
2021/2022

Pedagogika – Resocjalizacja

-

-

4000–4600 zł

-

Pielęgniarstwo

-

-

4800–5200 zł

-

Socjologia (socjokryminologia)

-

-

4360–4600 zł

-

Optyka okularowa

-

-

8200 zł

-

Optometria

-

-

-

9400 zł

-

-

4000–4600 zł

4900 zł

E-business and Digital Marketing

-

-

6600–7200 zł

6600–7200 zł

International Business Management

-

-

6600–7200 zł

6600–7200 zł

International Tourism and Hospitality Management

-

-

6600–7200 zł

6600–7200 zł

Fizjoterapia – jednolite studia mgr.

-

-

5500–7600 zł

Prawo – jednolite studia mgr.

-

-

5560–5700 zł

Psychologia – jednolite studia mgr.

-

-

5560–5700 zł

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarządzanie, specjalizacje magisterskie:
Menedżer organizacji
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Logistyka w zarządzaniu
E-biznes i profesjonalna komunikacja
Administracja i zarządzanie publiczne

Czy „darmowe” uczelnie publiczne rzeczywiście
są darmowe?
Czesne to niejedyna opłata, jaką muszą ponosić studenci chcący uczyć się na uczelniach wyższych w Polsce.
Nawet jeśli zdecydują się na wariant darmowy, a więc na uniwersytet lub politechnikę publiczną, często
i tak powinni uwzględnić koszty życia w danym mieście uniwersyteckim.
Nie jest chyba zaskoczeniem, że najdroższa pod kątem kosztów zakwaterowania jest stolica. Warszawskie ceny najmu pokoju lub mieszkania
biją na głowę te obowiązujące w innych miastach Polski. Z kolei ceny zakwaterowania w domach akademickich zależą od bazy noclegowej
danej uczelni. Najwyższe notuje się aktualnie we Wrocławiu.26 Opłaty za akademiki cyklicznie rosną, a pandemia tylko przyspieszyła ten
proces. Na przykład w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z powodu sytuacji epidemicznej ograniczono bazę
noclegową i zamieniono pokoje 3-osobowe na 2-osobowe. Rzecz jasna, odbiło się to na kieszeniach studentów.
Jeśli chodzi o średnie wydatki na żywność, to Główny Urząd Statystyczny największe odnotował w województwie pomorskim.
Można założyć, że średnia dla regionu jest sporo niższa niż wartości dla stolic województw, nie mówiąc już o stolicy kraju.
Oczywiście koszty noclegu i wyżywienia nie są jedynymi, na które muszą się przygotować studenci. Pod uwagę należy też
wziąć ceny transportu, ksero, książek czy rozrywki.
26

Związane jest to z podnoszeniem standardu zakwaterowania w obiektach akademickich.
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Średnie koszty utrzymania studentów w największych miastach akademickich –
opracowanie własne (GUS, Otodom.pl, Morizon.pl, strony WWW uczelni)
WYDATEK –
ŚREDNI KOSZT
MIESIĘCZNY

Warszawa

Kraków

Wrocław

Poznań

Gdańsk

Łódź

Lublin

Katowice

1600 zł

1085 zł

1179 zł

934 zł

1207 zł

941 zł

1022 zł

923 zł

Średnio
466 zł
pokój 1-os.
528 zł
pokój 2-os.
445 zł
pokój 3-os.
376 zł

Średnio
465 zł
pokój 1-os.
545 zł
pokój 2-os.
437 zł
pokój 3-os.
369 zł

Średnio
621 zł
pokój 1-os.
753 zł
pokój 2-os.
541 zł
pokój 3-os.
474 zł

Średnio
530 zł
pokój 1-os.
646 zł
pokój 2-os.
503 zł
pokój 3-os.
385 zł

Średnio
440 zł
pokój 1-os.
470 zł
pokój 2-os.
410 zł

Średnio
545 zł
pokój 1-os.
617 zł
pokój 2-os.
479 zł
pokój 3-os.
460 zł

Średnio
521 zł
pokój 1-os.
601 zł
pokój 2-os.
441 zł
pokój 3-os.
355 zł

Średnio
486 zł
pokój 1-os.
563 zł
pokój 2-os.
476 zł
pokój 3-os.
420 zł

954 zł/
3333 zł

828 zł/
1999 zł

750 zł/
2128 zł

581 zł/
1691 zł

868 zł/
2313 zł

611 zł/
1668 zł

669 zł/
1876 zł

561 zł/
1723 zł

komunikacja

47 zł (bilet
kwartalny
na strefę 1.)
– 90 zł (bilet
miesięczny
na strefy
1.+2.)

35 zł (bilet
półroczny
na strefę 1.)
– 58 zł (bilet
miesięczny
na strefy
1.+2.+3.)

30,4 zł (bilet
semestralny,
5-miesięczny
na dwie
dowolne
linie) –
55 zł (bilet
miesięczny
na wszystkie
linie)

34,5 zł
(miesięczny
na trasę do
6 przystanków,
wszystkie
strefy) –
74,5 zł (bilet
miesięczny
na strefę A
bez karty
PESA)

45 zł
(miesięczny
ważny
pon.–pt.) –
49,5 zł (bilet
miesięczny
ważny 7 dni,
w tygodniu)

23 zł
(kwartalny
z Kartą
Łodzianina) –
95,5 zł (bilet
miesięczny
bez Karty
Łodzianina)

24,4 zł
(bilet
5-mies. na
strefę 1.) –
46 zł (bilet
miesięczny
na wszystkie
linie)

43 zł (bilet
kwartalny
na wybrane
miasto
aglomeracji
śląskiej) –
79,5 zł
(bilet
miesięczny
na całą
sieć)

przeciętne
miesięczne
wydatki na
żywność na
1 os./region

349,01 zł

313,10 zł

346,25 zł

320,23 zł

363,11 zł

332,43 zł

309,38 zł

349,18 zł

Książki/
materiały
edukacyjne

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

50–100 zł

Zakwaterowanie –
średni koszt

akademik

pokój/
mieszkanie
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Jak studiować taniej?
Wspomnieliśmy o ulgach, na które mogą liczyć studenci niepublicznych uczelni. O czym dokładnie mowa?
Na przykład w Akademii Leona Koźmińskiego w 100% zwolnieni z opłat za pierwszy rok studiów są laureaci olimpiad
przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego (finaliści olimpiad uiszczają opłatę w wysokości 50% czesnego).

Studenci pochodzący z rodzin, w których dochód netto
na osobę nie przekracza 3000 zł, mogą również ubiegać
się o kredyt studencki, którego spłatę da się umorzyć
nawet w 50% (warunkiem są wybitne wyniki w nauce).
Dodatkowo przewidziane są też zapomogi dla studentów
niepełnosprawnych oraz znajdujących się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej.27
Na prywatnym Uniwersytecie SWPS niektórzy studenci mogą
korzystać ze zniżek – na przykład na podstawie ogólnopolskich
i samorządowych programów stypendialnych. Zwolnienie lub
zmniejszenie opłat przysługuje też studentom, którzy uzyskali
wysoką średnią ocen lub wykazują się innymi osiągnięciami
naukowymi. Na wspomnianej uczelni w roku akademickim
2020/2021 aż 320 studentów pobierało stypendium socjalne.
Było ono przyznawane studentom z rodzin, w których dochód
netto na osobę nie przekraczał 1051,7 zł netto.28
Na podobne ulgi, a więc na stypendium socjalne oraz za
wyróżniające się wyniki w nauce, mogą liczyć studenci
Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

27

https://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/stypendia-i-mozliwosci-finansowania

28

https://www.swps.pl/finansowanie-studiow

29

https://www.prawo.pl/student/stypendia-w-roku-akademickim-20202021,502294.htm

Dzięki stypendiom i kredytom studenckim żacy uczący się
w naszym kraju zyskują dodatkowe możliwości
finansowania edukacji.
W ramach bezzwrotnej pomocy student może ubiegać się o:
•

stypendium socjalne przyznawane osobom w trudnej sytuacji
materialnej,

•

stypendium dla osób niepełnosprawnych,

•

stypendium rektora przyznawane studentom wyróżniającym
się w nauce lub mającym na koncie osiągnięcia naukowe,
artystyczne albo sportowe,

•

zapomogę przeznaczoną dla osób przejściowo znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.29

Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, uprawniająca
do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim
2021/2022 wynosi 3 tys. zł.30

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-wysokosci-miesiecznego-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-wnioskodawcy-uprawniajacej-dootrzymania-kredytu-studenckiego-w-roku-akademickim-20212022
30
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JAKIE SĄ
NAJLEPSZE
UCZELNIE
ŚWIATA?
Harvard, Oxford, a może jeszcze inna kultowa uczelnia? W międzynarodowych rankingach dobrze
widać, które ośrodki akademickie cieszą się największą renomą. Dla ambitnych studentów z Polski
indeks na którykolwiek z nich to spełnienie marzeń.

41 Raport 2021/2022 / 9. edycja – Koszty studiowania w Polsce i na świecie

Co mówią międzynarodowe rankingi?
Pozycję wśród międzynarodowych instytucji kształcenia wyższego wyznacza m.in. bardzo prestiżowy
wskaźnik, jakim jest tzw. Lista Szanghajska, czyli Academic Ranking of World Universities (ARWU).
Uwzględnia się w nim poniższe parametry:
•
•
•
•
•
•

jakość kształcenia: według odsetka absolwentów, którzy zostali laureatami Nagrody Nobla
i Medalu Fieldsa (najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie matematyki) – 10%,
jakość nauczania na poszczególnych wydziałach według zdobytych nagród: bierze się pod uwagę
odsetek pracowników będących laureatami Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa – 20%,
jakość nauczania na poszczególnych wydziałach według wskaźnika cytowań
prac pracowników – 20%,
osiągnięcia naukowe dotyczące prestiżowych czasopism: chodzi o publikacje w czasopismach
„Nature” i „Science”, cieszących się największą renomą – 20%,
osiągnięcia naukowe według indeksu publikacji. Ten wskaźnik obejmuje dziedziny nauk ścisłych
i przyrodniczych oraz nauk społecznych – 20%,
osiągnięcia naukowe przypadające na jednego pracownika – 10%.

Wyróżnikiem Listy Szanghajskiej jest to, że skupia się ona
na ocenie uczelni wyższych jako instytucji naukowych.
Nie uwzględnia więc takich czynników, jak atrakcyjność
oferty z perspektywy studentów.
Takie parametry są istotne w przypadku innych zestawień,
na przykład rankingu QS. Ten bierze pod uwagę także
ocenę reputacji uczelni jako pracodawcy i zainteresowanie
kandydatów ofertą danych szkół (według zgłoszeń i udziału
studentów międzynarodowych). Z kolei zarobki instytucji
i środki na badania są ważne w przypadku metodologii
rankingu THE (Times Higher Education). Regionalny wymiar
przeprowadzanych badań akademickich wpływa na noty

w rankingu US News. Jeszcze innym ciekawym wskaźnikiem
jest Webometrics, który ocenia poszczególne instytucje
pod kątem ich widzialności w internecie. Uwzględnia
on zarówno prezentację oferty uczelni, jak i uwagę
użytkowników sieci, skupiającą się wokół publikacji
sygnowanych jej logo.
Jeśli przejdziemy do konkretnych liczb i zestawień,
zobaczymy, że sytuacja w międzynarodowych rankingach
zmienia się rok do roku. Dotyczy to zwłaszcza czołówki.
Niezależnie od tego, jakim raportem będziemy się kierować,
czołowe miejsca zostały zdominowane przez uczelnie
z USA. Wysoko są też uniwersytety brytyjskie.
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Światowy ranking uczelni według Academic Ranking of World Universities 2021
1.

Harvard University

USA

2.

Stanford University

USA

3.

University of Cambridge

4.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

USA

5.

University of California, Berkeley

USA

6.

Princeton University

USA

7.

University of Oxford

Wielka Brytania

8.

Columbia University

USA

9.

California Institute of Technology

USA

10.

University of Chicago

USA

Wielka Brytania

Światowy ranking uczelni według QS World University Ranking
1.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2.

University of Oxford

Wielka Brytania

3.

Stanford University

USA

4.

University of Cambridge

5.

Harvard University

USA

6.

California Institute of Technology

USA

7.

Imperial College London

8.

ETH Zürich

9.

UCL University College London

10.

University of Chicago

USA

Wielka Brytania

Wielka Brytania
Szwajcaria
Wielka Brytania
USA

Światowy ranking uczelni według US News Best Global Universities Ranking
1.

Harvard University

USA

2.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

USA

3.

Stanford University

USA

4.

University of California, Berkeley

USA

5.

University of Oxford

Wielka Brytania

6.

Columbia University

USA

7.

California Institute of Technology

USA

8.

University of Washington

USA

9.

University of Cambridge

Wielka Brytania

10.

John Hopkins University

USA
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Światowy ranking uczelni według Webometrics
1.

Harvard University

USA

2.

Stanford University

USA

3.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

USA

4.

University of California, Berkeley

USA

5.

University of Michingan

USA

6.

University of Oxford

7.

University of Washington

USA

8.

Columbia University

USA

9.

Cornell University

USA

10.

University of Cambridge

Wielka Brytania

Wielka Brytania

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kierunki cieszące się największą popularnością wśród polskich studentów, w gronie instytucji
oferujących najwyższy poziom nauczania znajdziemy przede wszystkim uczelnie anglosaskie.
Przewagę szkół spoza świata anglosaskiego widać w zakresie kierunku administracja publiczna. W przypadku informatyki
(o czym później) i kierunków biznesowych wybijają się również uczelnie wschodnioazjatyckie.
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Światowy ranking uczelni uwzględniający specjalizacje cieszące się największą popularnością wśród
polskich studentów – według Academic Ranking of World Universities 2021

Informatyka

Psychologia

1.

Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA

1.

Harvard University, USA

2.

Stanford University, USA

2.

UCL University College London,
Wielka Brytania

3.

University of California,
Berkeley, USA

3.

Stanford University, USA

4.

Carnegie Mellon University, USA

4.

University of Pennsylvania, USA

5.

ETH Zürich, Szwajcaria

5.

Yale University, USA

Zarządzanie

Prawo

1.

National University of
Singapore, Singapur

1.

Yale University, USA

2.

Harvard University, USA

2.

Harvard University, USA

3.

University of Pennsylvania, USA

3.

University of Chicago, USA

4.

Erasmus Universiteit
Rotterdam, Holandia

4.

Columbia University, USA

5.

Hong Kong Polytechnic University
(PolyU), Hong Kong

5.

New York University, USA

Medycyna kliniczna

Ekonomia

1.

Harvard University, USA

1.

University of Chicago, USA

2.

University of California,
San Francisco

2.

Harvard University, USA

3.

University of Cambridge,
Wielka Brytania

3.

Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA

4.

University of Pennsylvania, USA

4.

University of California,
Berkeley, USA

5.

John Hopkins University, USA

5.

Princeton University, USA
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Finanse

Administracja publiczna

1.

New York University, USA

1.

Aarhus Universitet, Dania

2.

University of Pennsylvania, USA

2.

Universiteit Utrecht, Holandia

3.

University of Chicago, USA

3.

Erasmus Universiteit
Rotterdam, Holandia

4.

Harvard University, USA

4.

Cardiff University,
Wielka Brytania

5.

Columbia University, USA

5.

Indiana University Bloomington,
USA

Biotechnologia

1.

Harvard University, USA

2.

Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA

3.

Danmarks Tekniske Universitet
(DTU), Dania

4.

Stanford University, USA

5.

University of Cambridge,
Wielka Brytania
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NAJLEPSZE
W OGÓLNOŚWIATOWYCH
RANKINGACH OŚRODKI
Z EUROPY TO UCZELNIE
BRYTYJSKIE. W DALSZEJ
KOLEJNOŚCI: FRANCUSKIE,
SKANDYNAWSKIE
I SZWAJCARSKIE
ORAZ TE Z KRAJÓW
BENELUKSU

Światowy ranking uczelni europejskich według Academic Ranking of World Universities 2021
Pozycja
w rankingu
światowym

UCZELNIA

Lokalizacja

3.

University of Cambridge

Wielka Brytania

7.

University of Oxford

Wielka Brytania

13.

Université Paris-Saclay

17.

UCL University College London

21.

ETH Zürich

25.

Imperial College London

30.

Københavns Universitet

35.

Sorbonne Université

35.

University of Manchester

38.

Université PSL

38.

University of Edinburgh

42.

Karolinska Institute

Francja
Wielka Brytania
Szwajcaria
Wielka Brytania
Dania
Francja
Wielka Brytania
Francja
Wielka Brytania
Szwecja

Zagraniczne kierunki cieszące się popularnością wśród
studentów i pracodawców
Powyższe rankingi nie uwzględniają perspektywy osób uczących się. Dlatego też powstał niezależny od powyższych metodologii
wskaźnik opracowywany przez studentów dla studentów. StuDocu stworzono na podstawie opinii 100 tys. studentów z 1500 uczelni
w 27 krajach i wskazuje on najlepsze szkoły wyższe w czterech regionach świata: USA i Kanadzie, Europie, Ameryce Łacińskiej oraz
Oceanii. Mówi się o nim, że to ranking „rzeczywistych doświadczeń studentów”.31
W porównaniu z prezentowanymi wcześniej uznanymi zestawieniami StuDoc charakteryzuje się dużą zmiennością wyników.
Na przykład w 2021 roku niemal całkowitej zmianie uległo 15 czołowych miejsc. Dlatego do rankingu StuDocu należy podchodzić
z pewnym dystansem. Raczej nie należy traktować go jako precyzyjny wskaźnik jakości uczelni.
Ranking uczelni według StuDocu 2021
LOKALIZACJA

UNIWERSYTETY W USA I KANADZIE

ŚREDNIA
OCENA

USA

Florida Gulf Coast University

1.

10

USA

Berkeley College

2.

10

USA

Southern University and A&M College

3.

10

USA

Troy University

4.

10

USA

San Antonio College

5.

10

USA

Miami Dade College

6.

9,9

USA

Fayetteville State University

7.

9,8

USA

Iowa State University

8.

9,8

USA

University of Alabama

9.

9,8

USA

Brooklyn College

10.

9,8

USA

New Mexico State University

11.

9,8

Université TÉLUQ

12.

9,7

USA

University of Arizona

13.

9,7

USA

Kingsborough Community College

14.

9,7

USA

Sam Houston State University

15.

9,7

KANADA

31

OGÓLNY
WYNIK

https://www.studocu.com/blog/en/studocu-world-university-ranking-2020
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OGÓLNY
WYNIK

ŚREDNIA
OCENA

Scuola Normale Superiore di Pisa

1.

10

University of St Andrews

2.

9,85

Handelshögskolan i Stockholm

3.

9,83

WIELKA BRYTANIA

Staffordshire University

4.

9,8

WIELKA BRYTANIA

University of Plymouth

5.

9,8

Chalmers tekniska högskola

6.

9,8

NIEMCY

Fachhochschule Südwestfalen

7.

9,7

FRANCJA

SKEMA Business School

8.

9,6

Universidad Pontificia de Salamanca

9.

9,6

Bangor University

10.

9,54

NIEMCY

Universität Ulm

11.

9,5

FRANCJA

EDHEC Business School

12.

9,5

IE Universidad

13.

9,4

WŁOCHY

Università degli Studi di Camerino

14.

9,4

WŁOCHY

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

15.

9,4

LOKALIZACJA
WŁOCHY
WIELKA BRYTANIA
SZWECJA

SZWECJA

HISZPANIA

UNIWERSYTETY W EUROPIE

WIELKA BRYTANIA

HISZPANIA
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Podczas gdy większość rankingów dotyczy jakości akademickiego kształcenia w odniesieniu do pracy naukowej, wielu pracodawców
wyraża zaniepokojenie brakiem przełożenia takich wskaźników na realne umiejętności absolwentów na rynku pracy. Dlatego zarówno
QS, jak i THE publikują także badania na temat „zatrudnialności” absolwentów konkretnych uczelni. Rankingi te nie są jednak
powtarzane corocznie. Ostatnie dane dotyczą roku 2020. W większości przypadków wyniki pokrywają się z rezultatami pozostałych
zestawień. Natomiast wyraźnie widać, że przy współczynniku zatrudnialności na czoło zdecydowanie wysuwają się uczelnie techniczne.
Ranking uczelni według wskaźnika „zatrudnialności” absolwentów, THE i QS. Dane za 2020 rok dla świata i Europy
2020

QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKINGS – ŚWIAT

1.

Massachusetts Institute of Technology, USA

2.

Stanford University, USA

3.

University of California, Los Angeles, USA

4.

University of Sydney, Australia

5.

Harvard University, USA

6.

Tsinghua University, Chiny

7.

University of Melbourne, Australia

8.

University of Cambridge, Wielka Brytania

9.

University of Hong Kong

10.

University of Oxford, Wielka Brytania

2020

QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKINGS – EUROPA

1.

University of Cambridge, Wielka Brytania

2.

University of Oxford, Wielka Brytania

3.

ETH Zürich, Szwajcaria

4.

École Polytechnique w Palaiseau, Francja

5.

University College London, Wielka Brytania

6.

Imperial College London, Wielka Brytania

7.

Karlsruher Institut für Technologie, Niemcy

8.

Technische Universiteit Delft, Holandia

9.

Politecnico di Milano, Włochy

10.

University of Manchester, Wielka Brytania
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2020

GLOBAL UNIVERSITY EMPLOYABILITY RANKING 2020 – ŚWIAT

1.

California Institute of Technology, USA

2.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

3.

Harvard University, USA

4.

University of Cambridge, Wielka Brytania

5.

University of Oxford, Wielka Brytania

6.

University of Tokyo, Japonia

7.

University of Toronto, Kanada

8.

National University of Singapore (NUS), Singapur

9.

Yale University, USA

10.

New York University, USA

2020

GLOBAL UNIVERSITY EMPLOYABILITY RANKING 2020 – EUROPA

1.

University of Cambridge, Wielka Brytania

2.

University of Oxford, Wielka Brytania

3.

Technische Universität München (TUM), Niemcy

4.

ETH Zürich, Szwajcaria

5.

Imperial College, London, Wielka Brytania

6.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

7.

King’s College London, Wielka Brytania

8.

CentraleSupélec, Francja

9.

HEC, Francja

10.

IE, Hiszpania
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STUDIA ZA GRANICĄ: rozwiązanie bardziej
kosztowne, ale dające większe możliwości
Wielu polskich studentów marzy o studiowaniu poza granicami naszego kraju. Uniwersytety francuskie,
włoskie czy brytyjskie kuszą niepowtarzalną atmosferą, a poziom w wielu jednostkach bywa bardzo wysoki.
Ukończenie zagranicznego uniwersytetu stwarza spore możliwości na rynku pracy.
Nic więc dziwnego, że coraz więcej młodych osób zastanawia się nad taką opcją.
Jak prezentują się podstawowe opłaty związane ze studiowaniem w krajach europejskich i w USA? Widać to w poniższej tabeli.
Czesne i podstawowe opłaty (bez kosztów zakwaterowania i utrzymania oraz dodatkowych opłat za materiały naukowe
i usługi studenckie) w wybranych krajach w roku akademickim 2021/2022

KRAJ

DANIA

PODSTAWOWE OPŁATY
•
•

Obywatele EU/EEA: bez opłat
Obywatele spoza EU/EEA: 27 000–72 000 zł

•

Obywatele EU/EEA: 5000 zł opłaty ustawowej + od 12 000 zł
dodatkowej opłaty, w przypadku niektórych instytucji
Obywatele spoza EU/EEA: 27 000–90 000 zł

HOLANDIA
•
•
•

Obywatele EU/EEA: czesne od 766 zł + kontrybucja ok. 400 zł
+ opłata za dodatkowe kursy od 2500 zł
Obywatele spoza EU/EEA: 12 500–17 000 zł

•
•

Brak czesnego
Kontrybucja od 1300 zł rocznie

•

Średnio 136 525 zł. Dotyczy wszystkich uczelni wyższych, także Community College –
niedających tytułów zgodnych z systemem bolońskim (licencjat lub magister)

WŁOCHY

•

Od 4000 zł

WIELKA BRYTANIA

•

Średnio 63 182 zł

FRANCJA

NIEMCY

USA
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Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą
liczyć na zniżki...
Obecnie poza granicami kraju uczy się już ok. 2% polskich studentów.32 Nieco ponad połowa z nich wybiera Niemcy
lub Wielką Brytanię. Dużą popularnością cieszą się również Holandia i Dania, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat liczba
polskich studentów się podwoiła. Popularnymi kierunkami są też Włochy, Stany Zjednoczone i Francja.33
Wielu młodych ludzi mogą odstręczać od studiowania za granicą koszty samego czesnego. Czy jest się czego obawiać?
I tak, i nie. Studiowanie za granicą nie należy do najtańszych przedsięwzięć, ale członkostwo w UE i EEA daje studentom wiele
przywilejów. Także tych finansowych. Na przykład holenderska opłata ustawowa dla studentów z UE/EEA, pokrywająca koszty
pierwszych studiów licencjackich i/lub magisterskich danego studenta w tym kraju, wynosiła do tej pory ok. 10 tys. zł za rok.34
We Włoszech studenci na ogół są zwalniani z większości opłat, jeżeli tylko przedłożą deklarację dochodowo-majątkową,
będącą ekwiwalentem ISEE (indicatore della situazione economica equivalente – wskaźnik równoważnej sytuacji finansowej).

...ale wciąż muszą mierzyć się z kosztami
Nie oznacza to jednak, że obywatele UE studiują za darmo. Miesięczne opłaty związane z samym tylko uczęszczaniem na
zajęcia potrafią mocno obciążyć budżet studenta z Polski. Chcąc studiować we Francji, Polacy muszą liczyć się z opłatami rzędu
od 770 do 2700 zł, przy czym te najwyższe obowiązują na studiach inżynierskich.35 Niektóre uczelnie publiczne pobierają również
dodatkowe należności za poszczególne kursy. Obowiązuje także tzw. CVEC (Contribution Vie Etudiante ed de Campus), czyli opłata
za udogodnienia socjalne dla studentów, która w roku akademickim 2021/2022 wynosi ok. 400 zł.36 Zresztą taka sama należność
przyjmowana jest od studentów w Niemczech – ok. 1100 zł za semestr.37
Opłaty za edukację pobierają także włoskie uczelnie. Na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie za studia licencjackie i magisterskie
płaci się średnio 2872 euro,38 na Uniwersytecie w Bolonii 3420 euro,39 a na Politechnice Mediolańskiej 3726 euro.40
Dodatkowo studenci we Włoszech są zobowiązani do uiszczenia podatku regionalnego w wysokości 140 euro.
W wielu innych krajach studia, nawet te na publicznej uczelni, są płatne.

https://www.gov.pl/web/science/report-the-percentage-of-poles-with-higher-education-is-close-to-the-oecd-average
https://forsal.pl/praca/kariera/artykuly/8109975,brain-drain-emigracja-polakow-edukacja-za-granica.html
W roku akademickim 2021/2022 ceny opłat ustawowych spadły o niemal połowę w związku z rozporządzeniem rządu holenderskiego o wsparciu studentów
w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Źródło: https://www.government.nl/documents/publications/2021/03/26/reduction-of-tuition-fees-for-higher-education
35
https://www.campusfrance.org/en/tuition-fees-France
36
https://www.campusfrance.org/en/10-things-you-need-to-know-about-the-student-and-campus-life-contribution-cvec
37
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-stay/money-and-costs/cost-of-living_28220.php
38
https://www.uniroma1.it/en/pagina/tuition-fees-and-grants
39
https://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/tuition-fees-and-exemption
40
https://www.polimi.it/en/current-students/tuition-fees-scholarships-and-financial-aid/student-contribution/
32
33
34
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STUDIA
W DANII
Ile trzeba zapłacić za kształcenie się

54

w kraju hygge?
Opłaty za studia w Danii
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Ile trzeba zapłacić za
kształcenie się
w kraju hygge?
Dania to jeden z krajów skandynawskich, który zapewnia wysoki
poziom życia. Kojarzy się z baśniami Andersena, najsłynniejszymi
klockami świata i rodziną królewską. Ale przede wszystkim
ze szczęściem, bo liczne rankingi podają to państwo za wzór
pozytywnego podejścia do życia. Między innymi dlatego wielu
studentów chce się kształcić właśnie tam.
Struktura studiów w Danii, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

Academy Profession Degree
(2 lata)

I stopień
Professional Bachelor’s Degree
(3–4,5 lat)

Bachelor’s Degree
ekwiwalent polskiego licencjata (3 lata)

II stopień
Master’s Degree
studia magisterskie (2 lata)

III stopień
PhD
studia doktoranckie (3 lata)

Według statystyk co dziesiąty student w Danii korzysta z zakwaterowania
oferowanego przez uniwersytet.41 Ale w takim przypadku trzeba uzbroić się
w cierpliwość, bo żeby uzyskać tam miejsce, najpierw należy wpisać się na
listę, a potem czekać na przydział. We wspomnianych obiektach wymagane
może być także ubezpieczenie mieszkaniowe (OC i od kradzieży)
w wysokości ok. 120 zł miesięcznie.
A co z resztą osób, które chcą studiować w kraju szczęśliwych ludzi?
Pozostaje wynajem na rynku nieruchomości. Spotykaną często praktyką
jest ryczałt opłat za energię i ogrzewanie oraz zawarcie ich w czynszu.42
Obowiązkowa będzie – uiszczana z góry – kaucja. Zwykle jest ona
odpowiednikiem 3-miesięcznego kosztu najmu.

41

http://www.studyindenmark.com/livingcosts.aspx

42

international.kk.dk/artikel/average-renting-costs
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Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Danii.
Na podstawie: International.kk.dk, Uniavisen.dk, International.au.dk, En.aau.dk, Sdu.dk i Boligportal.dk
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

KOPENHAGA

AARHUS

AALBORG

ODENSE

Miejsce w domu
studenckim

850–5000 zł

1200–3600 zł

średnio 2200 zł

1300–2400 zł

Pokój prywatny

2400–3600 zł

910–3800 zł

670–2880 zł

1300–3000 zł

Kawalerka

5000–6000 zł

1400–6000 zł

1270–4600 zł

1270–4400 zł

Co z pozostałymi kosztami życia w tym skandynawskim kraju? Niestety, trzeba przygotować się na spore kwoty.
Szczególnie wysokie są ceny żywności i usług gastronomicznych; średnie wydatki na żywność na 1 osobę są dwukrotnie wyższe
niż w Polsce.43 Mało przyjazne są również koszty transportu miejskiego (ceny w Kopenhadze są ponaddwukrotnie wyższe niż
w Warszawie).44 Dobrze jest więc rozważyć rozwiązanie, które sprzyja nie tylko portfelowi, ale i… budowaniu formy.
Chodzi o zakup roweru, który używany będzie w trakcie pobytu. W tym wypadku wystarczy wydać ok. 600 zł, by cieszyć się
darmowymi przejazdami po mieście.45
Szacunkowe koszty życia w głównych ośrodkach akademickich Danii – na podstawie: Studyindenmark.com,
Statistics Denmark i opłat za komunikację Dsb.dk
TYP WYDATKU
Książki i pomoce naukowe

91 zł

Internet (o ile nie jest zawarty w czynszu)

150 zł

Opłaty za telefon

91 zł

Komunikacja miejska

182 zł

Wydatki na żywność w jednoosobowych gospodarstwach domowych

43

Na podstawie danych GUS i Statistics Denmark za rok 2020 r.

44

Na podstawie kalkulacji stawek ZTM i Dsb.dk

45

http://www.studyindenmark.com/livingcosts.aspx
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882,49 zł

Opłaty za studia w Danii
Ranking uczelni duńskich w roku akademickim 2021/2022, według Listy Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)

POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

1.

30.

2.

71.

3.

151.–200.

NAZWA UCZELNI

LOKALIZACJA

OPŁATA ROCZNA

Københavns Universitet

Kopenhaga

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 76 tys. zł za rok.

Aarhus Universitet

Aarhus

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 70 tys. zł za rok.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Kongens Lyngby (region
stołeczny)

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 70 tys. zł za rok.

4

301.–400.

Aalborg Universitet, AAU

Aalborg

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 62 tys. zł za rok.

5.

301.–400.

Syddansk Universitet, SDU

Odense

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 60 tys. zł za rok.

Copenhagen Business School

Frederiksberg (dzielnica
Kopenhagi)

Brak opłat dla studentów z UE,
EEA i krajów nordyckich.
Dla osób spoza tego obszaru
nawet do 70 tys. zł za rok.

6.

601.–700.
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STUDIA
W HOLANDII
Jak w praktyce wygląda studiowanie wśród

58

wiatraków i tulipanów?
Opłaty za studia w Holandii

59

Czy trudno jest studentom utrzymać się w Holandii?
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Jak w praktyce wygląda
studiowanie wśród wiatraków
i tulipanów?
Holandia to jeden z krajów, do których bardzo często wybierają
się Polacy. Pokochaliśmy ją za możliwości zarobkowe, ale też za
kulturę, widoki i dobry poziom życia. Wielu młodych ludzi właśnie
tam chce ulokować swoje marzenia i rozpocząć dorosłe życie,
na starcie aplikując na jedną z holenderskich uczelni.
Struktura studiów w Holandii, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

Associate Degree
(2 lata)

I stopień
Professional Bachelor’s Degree
(4 lata)

Bachelor’s Degree
ekwiwalent polskiego licencjata (3 lata)

II stopień
Professional Master’s Degree
(1–2 lata)

Master’s Degree
ekwiwalent polskiego magistra (1–3 lata)

III stopień
PhD
studia doktoranckie (4 lata)

PhD Eng
studia doktoranckie w zakresie
nauk technicznych (2 lata)

W Holandii istnieje 18 uniwersytetów (research universities), które oferują
badawczą ścieżkę edukacyjną, kilkanaście szkół nauk stosowanych (universities
of applied sciences) z profesjonalną ścieżką rozwoju w obrębie danej specjalizacji
oraz kilkanaście university colleges, które są uczelniami o ogólnokształcącym,
interdyscyplinarnym charakterze (można tam uzyskać tytuł licencjata).
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Według Listy Szanghajskiej najlepszą uczelnią w Holandii jest
Uniwersytet w Utrechcie. Najwyżej oceniane kierunki na tej uczelni
to: administracja publiczna, geografia, oceanografia, edukacja
i technologie medyczne.46
Kolejne dwie uczelnie znajdujące się w pierwszej setce najlepszych
to Uniwersytety w Groningen i Lejdzie. Ten pierwszy szczególnie
ceniony jest za kierunek systemy automatyzacji i kontroli,
a w drugim sztandarowym kierunkiem jest administracja publiczna.

•

Ukończenie studiów licencjackich na ścieżce badawczej daje
absolwentom możliwość posługiwania się tytułami:

Czy studia w Holandii wyglądają podobnie jak w Polsce?
Nie do końca. Różnice widać już wtedy, gdy przyjrzymy się
samej strukturze uzyskiwania poszczególnych stopni.

•

Studia w Holandii dzielą się na dwie podstawowe ścieżki, które
można zmieniać po ukończeniu każdego z etapów.

•

•

Ścieżka badawcza (research-oriented higher education,
wetenschappelijk onderwijs): składają się na nią nasze
odpowiedniki licencjata i magistra.

Ścieżka profesjonalna (higher professional education, hoger
beroepsonderwijs), czyli wyższe nauczanie zawodowe
z możliwością zdobycia tytułu licencjata po czterech latach
i uzupełnienia wykształcenia o tytuł magistra w ciągu
1–3 lat lub zdobycia specjalizacji zawodowej na poziomie
magisterskim w ciągu roku.

•

Bachelor of Arts – BA, dotyczy absolwentów kierunków
humanistycznych, społecznych i artystycznych,
Bachelor of Science – BSc, dotyczy absolwentów nauk ścisłych
i przyrodniczych,
Bachelor of Laws – dotyczy absolwentów prawa.

W przypadku ścieżki zawodowej absolwent studiów licencjackich na
kierunkach technicznych i przyrodniczych otrzymuje tytuł ingenieur,
a pozostali absolwenci tytuł Bachelor of (...) plus nazwa specjalizacji.47

Opłaty za studia w Holandii
W Holandii rząd finansuje pojedyncze studia I lub II stopnia –
również studentom z UE i EEA. Tak zwana opłata ustawowa dotyczy
pierwszych studiów licencjackich lub magisterskich danej osoby
i nie obejmuje kosztów dalszej edukacji. Wyjątek stanowią studia
w obszarze służby zdrowia i edukacji. Dla osób z Unii Europejskiej
i EEA takie dofinansowanie rządowe wynosi obecnie równowartość
ok. 5000 zł. Kwota ta zmniejszyła się o połowę względem tego,
co obowiązywało przed wybuchem pandemii.48

Niestety, w przypadku niektórych kierunków na holenderskich
uczelniach mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Na przykład na
Uniwersytecie w Utrechcie obowiązują one na Wydziale Filozofii,
Polityki i Ekonomii oraz w oddziałach Universiteit Utrecht
i University College Roosevelt.49 Ponadstandardowe opłaty
pobierane są także na Liberal Arts and Sciences Leiden University
College The Hague (oddział Uniwersytetu w Lejdzie),
w przybliżeniu wynoszą równowartość ok. 12 tys. zł za rok, oraz na
Rijksuniversiteit Groningen i University College Fryslân (Uniwersytet
w Groningen) – ok. 14,5 tys. zł za rok, łącznie z kwotą ustawową.

46

https://www.shanghairanking.com/institution/utrecht-university

47

https://www.nuffic.nl/en/education-systems/netherlands/higher-education#research-oriented-higher-education-wo-

48

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/admission-and-application/bachelors/tuition-fee

49

https://www.uu.nl/bachelors/en/general-information/international-students/financial-matters/tuition-fees
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Oto, jak wygląda zestawienie kosztowe dla poszczególnych holenderskich uczelni:
Ranking uczelni holenderskich w roku akademickim 2021/2022
według Listy Szanghajskiej + opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
POZYCJA
W KRAJU

1.

2.

3.

POZYCJA
NA ŚWIECIE

50.

64.

83.

NAZWA UCZELNI

Universiteit Utrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Leiden

LOKALIZACJA

OPŁATA ROCZNA

Utrecht

Studenci z EU/EEA
ok. 5000 zł, z pewnymi
wyjątkami nie obowiązują ich
dodatkowe opłaty

Groningen

Studenci z EU/EEA
ok. 5000 zł opłaty ustawowej,
z pewnymi wyjątkami nie
obowiązują ich dodatkowe opłaty

Lejda

Studenci z EU/EEA
ok. 5000 zł, z pewnymi
wyjątkami nie obowiązują ich
dodatkowe opłaty

4.

101.–150.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam

Studenci z EU/EEA
ok. 5000 zł, z pewnymi
wyjątkami nie obowiązują ich
dodatkowe opłaty

5.

101.–150.

Radboud Universiteit

Nijmegen

Studenci z EU/EEA
ok. 10 000 zł

6.

101.–150.

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Studenci z EU/EEA
ok. 15 000 zł

Czy trudno jest studentom utrzymać się
w Holandii?
To pytanie zadają sobie osoby, które chcą zakosztować z jednej
strony sielskiego, a z drugiej nowoczesnego, europejskiego stylu
życia, z jakiego słyną Niderlandy.
W Holandii, podobnie jak w Polsce, najkorzystniej kształtują się ceny
prywatnych pokoi (nie kawalerek) oraz akademików. To relatywnie
najtańsze opcje pobytu na studiach. Droższe są wynajmowane
prywatnie mieszkania. Generalnie, koszty samego najmu są
w Holandii wyższe średnio o 88% niż w naszym kraju.50
Młody człowiek przybywający do Niderlandów musi samodzielnie
ponosić koszty zakwaterowania, decydując się na pobyt
w mieszkaniu lub w pokoju wchodzącym w skład lokalu
współdzielonego. Uniwersytety dysponują też limitowaną

liczbą pokoi, o które można się ubiegać jeszcze przed rozpoczęciem
studiów.51 Warto wiedzieć, że w roku akademickim 2021/2022
pierwszeństwo w ubieganiu się o pokój za pośrednictwem uczelni
mają studenci, którzy rozpoczęli naukę rok wcześniej, ale z powodu
pandemii odbywali ją online.52
Ograniczona liczba miejsc w akademikach nie oznacza, że pobyt
w nich będzie darmowy. Zazwyczaj pobierana jest za to dodatkowa
opłata (tzw. housing fee) w wysokości ok. 1700 zł. Tak jak
w przypadku umów podpisywanych na wolnym rynku, ponosi się
wówczas opłaty za czynsz oraz dodatkowe opłaty administracyjne
(do 1800 zł). Trzeba też przygotować się na depozyt w wysokości
jednej lub dwóch stawek miesięcznego czynszu.53

50

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Poland&country2=Netherlands

51

Na przykład Uniwersytet w Rotterdamie ma zarezerwowane pokoje dla ok. 25% swoich międzynarodowych studentów. Źródło: https://www.euro.nl/en/education/study-rotterdam/living-here/housing-

international-students/reserved-accommodation
52

https://www.uva.nl/en/education/practical-information/housing/what-you-need-to-know/what-you-need-to-know.html

53

https://pple.uva.nl/how-to-apply/fees-and-costs/living-expenses/living-expenses.html ; https://www.uu.nl/en/education/welcome-to-utrecht/before-arrival/arrange-housing/housing-budget#rent
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Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Holandii.
Na podstawie: Student.uva.nl, Students.uu.nl, Euro.nl, Rug.nl
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

AMSTERDAM

ROTTERDAM

GRONINGEN

UTRECHT

NIJMEGEN

LEJDA/
HAGA

Za pośrednictwem uczelni

1350–3800 zł

2000–3600 zł

1200–2900 zł

1800–3400 zł

1700–2300 zł

1800–4400 zł

Pokój prywatny

1800–5500 zł

2250–3400 zł

1500–2900 zł

1800–3000 zł

od 1600 zł

od 1580 zł

od 4000 zł

od 2800 zł

ok. 3000* zł

od 3100 zł

od 2700–
3400 zł*

ok. 2000 zł*

Kawalerka

* Uśrednione ceny podane na stronach uczelni. Na wolnym rynku nie ma odgórnych limitów cen za pokoje czy obiekty typu studio.

Co więcej, studenci zatrzymujący się w obiektach uniwersyteckich muszą posiadać ważne ubezpieczenie mieszkaniowe
(OC i od kradzieży) w wysokości średnio 220 zł miesięcznie. Natomiast dodatkowe płatności administracyjne związane
z zakwaterowaniem składają się na sumę ok. 1800 zł rocznie. Pozostałe koszty również są znacznie wyższe niż te w naszym
kraju. Trzeba otwarcie przyznać: Holandia to drogi kraj do życia, również tego studenckiego. Podobnie jak w przypadku krajów
nordyckich, szczególnie drogie są: żywność (średnio ponad dwa razy droższa niż w Polsce) oraz usługi publiczne, np. transport
miejski. Tak jak w Danii, powszechną praktyką jest kupno na czas studiów używanego roweru. To koszt ok. 600 zł.54
Szacunkowe koszty życia w głównych ośrodkach akademickich Holandii
– na podstawie: Student.uva.nl, Students.uu.nl, Eur.nl, Rug.nl
TYP WYDATKU
Książki i pomoce naukowe
Internet (o ile nie jest zawarty w czynszu)

54

ŚREDNI KOSZT/M-C
225–680 zł
180 zł

Opłaty za telefon

112–180 zł

Komunikacja miejska

180–450 zł

Wyżywienie

ok. 1000 zł

https://www.euro.nl/en/education/practical-matters/financial-matters/costs-living-nl
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STUDIA
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Studenckie życie w kraju miłości i mody

63
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64
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65
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Studenckie życie w kraju
miłości i mody
Francja to kraj o bogatej kulturze, będący domem dla wielu
dziedzin sztuki. Zachwyca romantyczną, niemal filmową
atmosferą, znakomitym jedzeniem i piękną architekturą.
Tutejsze uniwersytety należą do najlepszych europejskich
uczelni, co sprawia, że także studenci z Polski przybywają
tu rozwijać swoje zainteresowania.

Struktura studiów we Francji, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

I stopień
studia licencjackie (3 lata)

II stopień
studia magisterskie (2 lata)

III stopień
studia doktoranckie (3 lata)

We Francji mamy 72 uniwersytety, 227 szkół technicznych nadających tytuł
inżyniera, 220 szkół biznesowych oraz ok. 3 tys. prywatnych podmiotów
szkolnictwa wyższego. Uniwersytety skupiają aż 75% studentów
zagranicznych, a co piąty żak spoza Francji uczy się w grandes écoles,
które oferują studia inżynierskie i biznesowe.55 Najlepsze uczelnie według
Listy Szanghajskiej koncentrują się w Paryżu i są to:
•

Uniwersytet Paris Saclay w Paryżu (oferuje szczególnie wysoki
poziom matematyki i fizyki),56

•

Sorbona (prestiżowa, głównie ze względu na fakultet
Sciences et Ingénierie),

•

Uniwersytet Paris Sciences & Lettres (również przodujący
w dziedzinie matematyki i fizyki).

55

https://www.campusfrance.org/en/institutes-higher-education-France

56

https://www.shanghairanking.com/institution/paris-saclay-university
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Opłaty za studia we Francji
Standardowe opłaty rejestracyjne (płatne co rok) na wszystkich uczelniach publicznych są jednakowe: od 766 zł za rok studiów
licencjackich, przez 1100 zł za rok studiów magisterskich, aż po 2700 zł za rok studiów kończących się przyznaniem tytułu inżyniera.
Zestawienie opłat za studia w roku akademickim 2021/2022 we Francji, sporządzone na podstawie Campus France
STOPIEŃ STUDIÓW

KOSZT DLA STUDENTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ/STAŁA ROCZNA OPŁATA OBOWIĄZUJĄCA
W CAŁYM KRAJU W PUBLICZNYCH UCZELNIACH

studia licencjackie (I°)

766 zł

studia magisterskie (II°)

1100 zł

dyplomy medyczne

ok. 2200 zł (dla niektórych specjalności nawet 6000 zł)

studia inżynierskie

2700 zł

Inne stawki obowiązują na niektórych specjalizacjach medycznych. W przypadku wybranych programów mogą być pobierane
dodatkowe opłaty, także od studentów z UE. Ponadto każda osoba studiująca we Francji ma obowiązek uiszczać co roku opłatę
za udogodnienia socjalne dla studentów. W roku 2021/2022 wyniosła ona ok. 400 zł za rok.57 Poniżej zamieszczamy tabelę
szczegółowych stawek dla najlepiej ocenianych i najpopularniejszych uczelni wyższych we Francji.
Ranking uczelni francuskich w roku akademickim 2021/2022, według Listy Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
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POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

1.

2.

NAZWA UCZELNI

LOKALIZACJA

OPŁATA ROCZNA

13.

Université Paris-Saclay

Paryż

Stawki standardowe
+ ewentualne dodatkowe opłaty
w zależności od kursu
(od 2500 zł)

35.

Sorbonne Université

Paryż

Stawki standardowe

3.

38.

Université PSL

Paryż

Stawki standardowe +
dodatkowo dla niektórych
kursów pobierana jest opłata
w zależności od poziomu
dochodów studenta:
od 1300 zł za rok

4.

73.

Université de Paris

Paryż

Stawki standardowe

5.

101.–150.

Université d’Aix-Marseille

Marsylia

Stawki standardowe

6.

101.–150.

Université de Grenoble

Grenoble

Stawki standardowe

7.

101.–150.

Université de Strasbourg

Strasbourg

Stawki standardowe

8.

151.–200.

Université Montpellier

Montpellier

Stawki standardowe

9.

201.–300.

Université Claude Bernard Lyon 1

Lyon

Stawki standardowe

10.

201.–300.

Université de Bordeaux

Bordeaux

Stawki standardowe

11.

201.–300.

Université de Lorraine

Nancy

Stawki standardowe

https://www.campusfrance.org/en/10-things-you-need-to-know-about-the-student-and-campus-life-contribution-cvec
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Czy trudno jest studentom
utrzymać się we Francji?
Koszty zakwaterowania we Francji są dość wysokie i porównywalne z tymi w innych zamożnych krajach europejskich.
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

STRASBOURG

MONTPELLIER

Miejsce w domu studenckim

średnio 900 zł

średnio 900 zł

Pokój prywatny

od 1500 zł

od 1500 zł

Kawalerka

od 1800 zł

średnio 2000 zł

Nie w każdym regionie są one jednakowe. Wiele zależy więc od tego, na jaki konkretnie uniwersytet uda się student z Polski.
Campus France szacuje, że średnie koszty zakwaterowania są w Paryżu dwukrotnie wyższe niż innych miastach Francji.58
Widać to w poniższym zestawieniu.
Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Francji na podstawie: Campus France,
Universite-paris-saclay.fr, Sorbonne-universite.fr, Psl.eu, U-paris.fr, Univ-amu.fr, Univ-lyon1.fr,
U-bordeaux.com, Unistra.fr, Umontpellier.fr
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

PARYŻ

MARSYLIA

LYON

BORDEAUX

Miejsce w domu studenckim

średnio
1800 zł

od 1140 zł

średnio 900 zł

714–1360 zł

Pokój prywatny

od 2200 zł

średnio 2000 zł

od 1500 zł

od 1500 zł

Kawalerka

od 3600 zł

od 1800 zł

od 1800 zł

od 1800 zł

Jeśli chodzi o pozostałe wydatki, to tutaj nie ma już takiego zróżnicowania regionalnego. W zasadzie w całej Francji są one na tym
samym poziomie. Jedyne znaczne różnice występują w opłatach za komunikację miejską. Widać jednak, że koszty codziennego
życia są ciut wyższe od tych, które trzeba ponieść za funkcjonowanie bez wyrzeczeń na przykład w Warszawie czy w Gdańsku.
Szacunkowe koszty utrzymania w głównych ośrodkach akademickich Francji na podstawie: Campus France,
Universite-paris-saclay.fr, Sorbonne-universite.fr, Psl.eu, U-paris.fr, Univ-amu.fr, Univ-lyon1.fr, U-bordeaux.com,
Unistra.fr, Umontpellier.fr
TYP WYDATKU
Książki i pomoce naukowe

Ok. 225 zł

Internet (o ile nie jest zawarty w czynszu)

126 zł

Opłaty za telefon

72 zł

Komunikacja miejska
Wyżywienie
* Ze specjalną kartą ImagineR, oferującą zniżkę dla osób poniżej 26. roku życia.
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ŚREDNI KOSZT/M-C

https://www.campusfrance.org/en/student-housing-france
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80–175 zł* (region Ile de France z Paryżem)
ok. 1350 zł

STUDIA
W NIEMCZECH
Nowoczesność i perspektywy rozwoju

67

Opłaty za studia w Niemczech

68

Czy trudno jest studentom utrzymać się w Niemczech?

71
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Nowoczesność
i perspektywy rozwoju
Niemcy, jako nasz zachodni sąsiad, to kraj, który cieszy się sporą
popularnością wśród Polaków. Nasi rodacy przybywają tam,
by żyć i pracować. Czasem kontakt z tym nowoczesnym
i słynącym z dobrej organizacji państwem rozpoczyna się
już na etapie studiów.
System studiów niemieckich przypomina ten obowiązujący
w Polsce, ale jest nieco bardziej elastyczny, w zależności
od obranej ścieżki i dziedziny nauki.
Struktura studiów w Niemczech, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

I stopień
studia licencjackie (3–4 lata)

II stopień
studia magisterskie (1–2 lata)

III stopień
studia doktoranckie (2–5 lat)
W Niemczech funkcjonują 422 uznawane przez Państwo uczelnie wyższe,
które dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:
•

uniwersytety/szkoły wyższe o ogólnym profilu akademickim
(Universität, Hochschule), które obejmują również uczelnie techniczne
(Technische Universität, TU). Można na nich uzyskać tytuły Bachelor
i Master – 108 szkół,

•

szkoły nauk stosowanych (Fachhochschulen und Hochschulen
für angewandte Wissenschaften), które kładą większy nacisk
na praktyczne nauczanie, ale oferują takie same, uznawane
w szkolnictwie międzynarodowym tytuły – 210 szkół,

•

uczelnie artystyczne – 52 szkoły.59

Według statystyk w roku akademickim 2019/2020 na niemieckich
uczelniach wyższych było niemal 3 mln studentów. Najwięcej w Nadrenii
Północnej-Westfalii (land ze stolicą w Kolonii) – 800 tys. i w Bawarii
(land ze stolicą w Monachium) – 404 tys.60 Nawet 95% wszystkich
studentów w Niemczech uczy się w publicznych szkołach wyższych.61
Ich popularność wynika m.in. z wysokiego poziomu kształcenia,
bo wszystkie czołowe uczelnie w Niemczech, według uznanych
międzynarodowych rankingów, to również te publiczne.62
59
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Education-Research-Culture/Institutions-Higher-Education/
Tables/type-institution.html;jsessionid=044F433C7EA6D1FE01BC2E313128DF6E.live712
60
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Education-Research-Culture/Institutions-Higher-Education/
Tables/total-states-further-indicated-winter-term.html;jsessionid=044F433C7EA6D1FE01BC2E313128DF6E.live712
61
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/types-of-universities_26607.php
62
https://www.mygermanuniversity.com/articles/universities-in-germany
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Stosunkowo duży odsetek żaków to osoby spoza Niemiec. W roku akademickim 2020/2021 ich liczba
sięgała 400 tys.63 Według danych pochodzących z Listy Szanghajskiej w roku akademickim 2020/2021
na najlepszych niemieckich uczelniach stanowili oni od 8% (Kilonia, Würzburg) do 24-27%
(Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Uniwersytet Techniczny w Monachium) wszystkich studiujących.
Liczba ogółu studentów na tych uczelniach waha się pomiędzy 20 a 50 tys.
Nie oznacza to jednak, że te wartości utrzymują się na takim samym poziomie niezależnie od okoliczności.
Dużo zmienił rok 2020. Według danych odpowiednika niemieckiego GUS w semestrze letnim 2020
i semestrze zimowym 2021 liczba nowych zagranicznych studentów spadła o 21% w porównaniu
z okresem poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19.64

Opłaty za studia w Niemczech
Jest jeszcze jeden powód, dla którego polscy studenci chętnie studiują w Niemczech. Podobnie jak w Polsce, u naszego zachodniego
sąsiada również nie trzeba płacić za studia na publicznych uczelniach. Ale by tak się stało, muszą być spełnione odpowiednie warunki.
Edukacja na najlepszych państwowych uczelniach w Niemczech jest na ogół bezpłatna (pomijając obowiązkową kontrybucję,
czyli opłaty administracyjno-socjalne), chociaż przepisy co do zakresu darmowych studiów (liczba kierunków, semestrów) różnią się
w zależności od kraju związkowego. W większości przypadków opłaty nie obowiązują tych studentów, którzy nie rozpoczynają
drugiego kierunku lub nie kształcą się na uczelni publicznej dłużej niż 6 semestrów.65 W innym wypadku żacy mogą
spodziewać się opłat, w przeliczeniu na polską walutę od ok. 6 tys. zł rocznie.66

63

https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Education-Research-Culture/Institutions-Higher-Education/Tables/total-states-further-

indicated-winter-term.html;jsessionid=044F433C7EA6D1FE01BC2E313128DF6E.live712
64

https://www.destatis.de/EN/Press/2021/03/PE21_133_213.html

65

https://www.uni-goettingen.de/en/40054.html

66

https://www.studium.uni-freiburg.de/en/student-services/study-fees
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Ranking uczelni niemieckich w roku akademickim 2021/2022 według Listy Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

1.

NAZWA UCZELNI

LOKALIZACJA

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE

48.

Ludwig-Maximilians-Universität München

Monachium

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1300 zł za rok

2.

52.

Technische Universität München (TUM)

Monachium

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1300 zł za rok

3.

57.

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Heidelberg

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1600 zł za rok

4.

84.

Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn

Bonn

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2800 zł za rok

5.

101.–150.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Fryburg

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1450 zł za rok

6.

101.–150.

Georg-August-Universität Göttingen

Getynga

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 3500 zł za rok

7.

151.–200.

Goethe-Universität

Frankfurt

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 3400 zł za rok

8.

151.–200.

Universität zu Köln

Kolonia

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2300 zł za rok

9.

151.–200.

Westfälische WilhelmsUniversität Münster

Munster

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2800 zł za rok

10.

151.–200.

Eberhard Karls Universität in Tübingen

Tybinga

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1500 zł za rok
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POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

NAZWA UCZELNI

LOKALIZACJA

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE

11.

201.–300.

Karlsruher Institut für Technologie

Karlsruhe

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok.1400 zł za rok

12.

201.–300.

RWTH Aachen

Akwizgran

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2700 zł za rok

13.

201.– 300.

Technische Universität Berlin, TU

Berlin

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2800 zł za rok

14.

201.–300.

Technische Universität Dresden

Drezno

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2500 zł za rok

15.

201.–300.

Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Erlagen, Norymberga

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1100 zł za rok

16.

201 - 300

Universität Hamburg

Hamburg

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 3000 zł za rok

17.

201.–300.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2500 zł za rok

18.

201.–300.

Universität Leipzig

Lipsk

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 2500 zł za rok

19.

201.–300.

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Moguncja

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 3000 zł za rok

20.

201.–300.

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Wurzburg

Brak czesnego.
Kontrybucja –
ok. 1300 zł za rok

Osobnej opłacie podlegają studia podyplomowe lub wybrane kursy dla tzw. visiting students, czyli studentów z innych uczelni.
Osoby spoza UE i EEA na wybranych uczelniach mogą spodziewać się opłat za wszystkie studia w kwocie zaczynającej się
nawet od 12 tys. zł rocznie. Są też wyjątki. Uczelnie, takie jak Uniwersytet RWTH w Akwizgranie czy Uniwersytet w Kilonii,
nie pobierają dodatkowych składek od studentów spoza Unii.67

67

https://www.studium.uni-freiburg.de/en/student-services/study-fees , https://www.rwth-aachen.de/go/id/bqmn/lidx/1 , https://www.tf.uni-kiel.de/matwis/kielmat/en/living/fees

70 Raport 2021/2022 / 9. edycja – Koszty studiowania w Polsce i na świecie

Czy trudno jest studentom
utrzymać się w Niemczech?
Jeśli chodzi o ceny najmu, to nie są one skorelowane z pobytem w stolicy. W Berlinie zakwaterowanie wcale nie jest najdroższe
w kraju. Spośród największych miast uniwersyteckich na wyższy niż w stolicy średni czynsz należy się przygotować m.in.
w Monachium, gdzie może być drożej nawet o 1/3. Niezależnie od tego, nie ma dużej zależności pomiędzy wielkością
miasta a opłatami administracyjnymi (te zależą głównie od kosztów administracyjnych uczelni).
Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Niemiec, na podstawie: Daadscholarship.com,
Erasmusplay.com, Lmu.de, Tum.de, Uni-koeln.de, Uni-hamburg.de, Uni-leipzig.de
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

MONACHIUM

BERLIN

KOLONIA

HAMBURG

LIPSK

Miejsce w domu studenckim

1400–1700 zł

od 1200 zł

1130–1600 zł

1300–1600 zł

2000–2300 zł

Pokój prywatny

1600–3000 zł

1600–2000 zł

ok. 2000 zł

od 2000 zł

od 1600 zł

od 2500 zł

od 2000 zł

od 2000 zł

od 1800 zł

od 1800 zł

Kawalerka

Koszty utrzymania w Niemczech są relatywnie niższe niż w pozostałych krajach UE. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że
ogólne koszty życia w mniejszych miastach, takich jak Akwizgran, Moguncja czy Würzburg, są nawet o kilkadziesiąt procent
niższe niż w dużych ośrodkach.
Wiele udogodnień socjalnych dla studentów, takich jak koszty transportu miejskiego czy poradnictwo socjalne lub psychologiczne,
ujętych zostało w obligatoryjnych semestralnych kontrybucjach. Tym, co jednak może uderzyć po kieszeni polskiego studenta,
są koszty wyżywienia. Przeciętne średnie wydatki na żywność są w Niemczech prawie trzy razy wyższe niż w Polsce.68
Szacunkowe koszty utrzymania w głównych ośrodkach akademickich Niemiec, na podstawie: Daadscholarship.com,
Erasmusplay.com, Lmu.de, Tum.de, Uni-koeln.de, Uni-hamburg.de, Uni-leipzig.de i Destatis.de
TYP WYDATKU

ŚREDNI KOSZT/M-C

Książki i pomoce naukowe

100–200 zł

Opłaty za telefon i internet

ok. 150 zł

Komunikacja miejska

ok. 150 zł*

Wydatki na żywność w jednoosobowym gospodarstwie domowym
* Koszt biletu semestralnego na komunikację miejską i lokalną dla studentów pokrywany jest najczęściej z semestralnej kontrybucji.

68

Według GUS przeciętne wydatki na jedzenie i napoje bezalkoholowe wyniosły w Polsce w 2020 r. 334,8 zł na osobę. Według DESTATIS, niemieckiego

odpowiednika GUS-u, wydatki te wyniosły w Niemczech ok. 211 euro, czyli ok. 960 zł na jednoosobowe gospodarstwo domowe.
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960 zł

STUDIA
W WIELKIEJ
BRYTANII
Wyspiarski styl życia i jedne z najbardziej

73

prestiżowych uczelni w Europie
Opłaty za studia w Wielkiej Brytanii

75

Czy trudno jest studentom utrzymać się w Wielkiej Brytanii?

77

Koszty pobytu po brexicie

78
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Wyspiarski styl życia i jedne
z najbardziej prestiżowych
uczelni w Europie
O Wielkiej Brytanii można mieć różne wyobrażenia. Dla jednych
jest to kraj arystokratyczny, a dla drugich naznaczony mocno
sarkastycznym poczuciem humoru. Dla innych multinarodowy
tygiel i ekscentryczny sposób bycia. Big Ben, czerwone budki
telefoniczne i Buckingham Palace… No i prestiżowe
uniwersytety. Wielu studentów marzy o tym, by znaleźć się
w tym wielowymiarowym i niejednoznacznym miejscu.
Struktura studiów w Wielkiej Brytanii, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

I stopień Undergraduate
studia licencjackie (3–4 lata)

II stopień Graduate
studia magisterskie (1–2 lata)

III stopień Postgraduate
studia doktoranckie (3 lata)

Stopnie zawodowe po poszczególnych rodzajach studiów to:
•
•

•
•

Bachelor of Arts – nadawany jest po ukończeniu studiów
humanistycznych lub artystycznych,
Bachelor of Science – nadawany jest po ukończeniu studiów
z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych,
kształcących w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym,
Bachelor of Education – nadawany jest absolwentom szkół
pedagogicznych,
Bachelor of Engineering – nadawany jest absolwentom uczelni
technicznych – jest to odpowiednik polskiego tytułu inżyniera.

Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe. Licencjackie (undergraduate) –
w Anglii trwają trzy lata (w Szkocji cztery lata), a po zakończeniu uzyskuje się
dyplom, zwany Bachelor. Natomiast magisterskie (postgraduate) zajmują
od roku do dwóch. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł
Master’s Degree.
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W zależności od kierunków będzie to:
•
•

•

Master of Arts (MA) – nadawany na kierunkach
humanistycznych i nauk społecznych,
Master of Science (MSc) – nadawany na kierunkach
dotyczących nauk technicznych, przyrodniczych
oraz ekonomicznych,
Master of Business Administration (MBA) – nadawany
przez uczelnie kształcące na kierunkach
ekonomicznych i biznesowych.

Brytyjskie uczelnie69 należą do najbardziej prestiżowych na
świecie i pomimo bardzo wysokich opłat charakteryzują się
najwyższym udziałem żaków z zagranicy. Według badania
mobilności studentów Project Atlas za rok 2020 odsetek ten
wynosi 22,3% ogółu społeczności akademickiej.70
Największy ośrodek akademicki w Zjednoczonym Królestwie to
Londyn ze 105 uczelniami i ponad 425 tys. studentów w roku

69

Podobnie jak australijskie i nowozelandzkie.

70

https://iie.widen.net/s/rfw2c7rrbd/project-atlas-infographics-2020

71

https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-study#location

akademickim 2019/2020. Kolejne miejsca w zestawieniach
zajmują: Manchester z niemal 100 tys. studentów na czterech
uczelniach, Birmingham z ok. 80 tys. studentów na czterech
uczelniach oraz Edynburg, gdzie na czterech uczelniach
uczy się 65 tys. studentów.71
Uniwersytet w Cambridge jest według Listy Szanghajskiej
trzecią najlepszą uczelnią na świecie, szczególnie docenianą
w odniesieniu do takich dziedzin kształcenia, jak: medycyna
kliniczna, matematyka, nauki o Ziemi i nauki biologiczne
oraz kierunki inżynieryjne – mechanika i materiałoznawstwo.
Ponad 1/3 (37%) osób uczących się w Cambridge to studenci
międzynarodowi.
Drugi w zestawieniu krajowym jest Uniwersytet w Oxfordzie,
który przoduje w dziedzinach takich, jak: nauki o Ziemi,
farmacja, ale również socjologia (pierwszy wydział socjologii
w Europie i czwarty na świecie).
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Opłaty za studia w Wielkiej Brytanii
Główną blokadą, która pojawia się u osób z zagranicy
chcących studiować na Wyspach, są koszty samych studiów.
Uczelnie brytyjskie od zawsze słynęły z wysokiego czesnego,
ale brexit jeszcze bardziej pogłębił ten problem.
Studentów z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, którzy rozpoczęli studia po 31 lipca
2021 roku, dotyczą już te same opłaty, które przed wyjściem
Wielkiej Brytanii z UE obowiązywały zagranicznych studentów
spoza UE.72 Tym samym bezpośrednie koszty studiowania
dla studentów z UE/EEA wzrosły w większości przypadków
ponaddwukrotnie (w poprzednim roku akademickim odgórny
limit dla tej grupy studentów wynosił równowartość 45 843 zł).

W roku 2020 średnia wartość zadłużenia absolwentów z tego
właśnie tytułu wynosiła 45 tys. funtów na osobę (236,6 tys. zł)!75
Podejmując decyzję o rozpoczęciu nauki w Wielkiej Brytanii,
należy pamiętać, że opłaty za studia na ogół nie obejmują
kosztów dodatkowych materiałów, w tym np. odzieży
laboratoryjnej czy stetoskopu i innych narzędzi
(na kierunkach lekarskich).
Jak rozkładają się wspomniane sumy w przypadku konkretnych
uczelni? Widać to w poniższym zestawieniu.

Poza czesnym na niektórych brytyjskich uczelniach może
obowiązywać dodatkowa opłata instytucjonalna na rzecz
przypisanego college’u.73 Co ciekawe, studia w Wielkiej Brytanii
są kosztowne także dla jej rodowitych mieszkańców.
W Zjednoczonym Królestwie połowa studentów
utrzymuje się z pożyczki studenckiej.74

72

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students

73

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/international-students/international-fees-and-costs#college

74

https://personal.natwest.com/personal/life-moments/students-and-graduates/student-living-index.html#affordable-UK-university-cities

75

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn01079/
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Ranking uczelni brytyjskich w roku akademickim 2021/2022, według LIsty Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

NAZWA UCZELNI

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE/EEA

LOKALIZACJA

•
1.

3.

University of Cambridge

Cambridge
•

2.

7.

University of Oxford

17.

University College London

Londyn

4.

25.

Imperial College London

Londyn

5.

35.

University of Manchester

Manchester

6.

38.

University of Edinburgh

Edynburg

7.

8.

47.

78.

King’s College London

University of Bristol
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•

Czesne od 146 000
(kierunki humanistyczne)
do 256 000 zł (kierunki
medyczne)

•

Czesne od 123 000
(kierunki humanistyczne)
po 224 000 zł (kierunki
medyczne)

•

Czesne od 182 000
(kierunki humanistyczne)
po 240 000 zł
(kierunki medyczne)

•

Czesne od 103 000
(kierunki humanistyczne)
po 243 000 zł (kierunki
medyczne)

•

Czesne od 106 000
(kierunki humanistyczne)
po 263 000 zł
(kierunki medyczne)

•

Czesne od 115 200
(kierunki humanistyczne)
po 226 000 zł
(kierunki medyczne)

•

Czesne od 106 200
(kierunki humanistyczne)
po 200 500 zł
(kierunki medyczne)

Oxford

3.

Londyn

Bristol

Czesne od 117 000
(kierunki humanistyczne)
po 306 000 zł (kierunki
medyczne)
Opłata instytucjonalna
od 50 000 do 55 000 zł)

Czy trudno jest studentom utrzymać się
w Wielkiej Brytanii?
Pomimo tak wysokiego czesnego, trzeba jeszcze liczyć się ze sporymi kosztami samego zakwaterowania,
także w przypadku obiektów akademickich.76 Pozytywną stroną jest jednak to, że osoby mieszkające
na kampusie w dniach, w których odbywają się zajęcia, często otrzymują wyżywienie.
Jak można się spodziewać, najwyższe koszty wynajmu zarówno za pośrednictwem uniwersytetu, jak i na wolnym
rynku, notowane są w Londynie. Będą one średnio dwukrotnie wyższe niż w Edynburgu i Manchesterze77
oraz dwa i pół raza wyższe niż w Birmingham.78
Wybuch pandemii COVID-19 i odpływ obcokrajowców tylko nieznacznie wpłynęły na średnie ceny najmu w największych
miastach Zjednoczonego Królestwa. W Londynie w pierwszym kwartale 2021 r. średnie ceny najmu były o 9,4%
niższe niż rok wcześniej. Nieco mniejsze spadki miały miejsce w innych dużych miastach, jak Edynburg, Manchester
czy Aberdeen. Wciąż jednak koszty najmu w Londynie są średnio dwa razy wyższe niż w pozostałej części kraju.79

Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Wielkiej Brytanii, na podstawie: Ucl.ac.uk, Imperial.ac.uk,
Kcl.ac.uk, Manchester.ac.uk, Birmingham.ac.uk, Ed.ac.uk, Spareroom.co.uk, Simplybusiness.co.uk, Erasmusplay, Savethestudent.org
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA
Przez uniwersytet

Pokój prywatny

Kawalerka

LONDYN

MANCHESTER

BIRMINGHAM

EDYNBURG

3360–4470 zł

2100–3200 zł

3150–3670 zł

od 1670 zł

średnio
5000 zł

1600–2600 zł
(w zależności
od dzielnicy)

1600–2800 zł

od 1600 zł

średnio 10 500 zł

2800–4000 zł
(w zależności
od dzielnicy)

średnio
4150 zł

średnio
4420 zł

Co jednak z pozostałymi kosztami życia? W końcu miejsce na uczelni i lokum to nie wszystko.
Szacunkowe koszty utrzymania w głównych ośrodkach akademickich Wielkiej Brytanii, na podstawie: Ucl.ac.uk, Imperial.ac.uk,
Kcl.ac.uk, Manchester.ac.uk, Birmingham.ac.uk, Ed.ac.uk, Savethestudent.org, Office for National Statistics i Cable.co.uk
TYP WYDATKU
Książki i pomoce naukowe

76

ŚREDNI KOSZT/M-C
380–1050 zł

Internet (o ile nie jest zawarty w czynszu)

136,5 zł

Opłaty za telefon

40–80 zł

Komunikacja miejska

270–525 zł

Wydatki studentów na żywność

1224,70 zł

Zasady rozdzielania wolnych miejsc w akademiku ustalane są przez uczelnię. Na przykład Uniwersytet w Manchesterze oferuje gwarancję zakwaterowania dla międzynarodowych

studentów. To tzw. rezerwa wolnych pokoi. Źródło: https://www.manchester.ac.uk/study/international/accommodation/guarantee/
77

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=United+Kingdom&city1=Edinburgh&country2=United+Kingdom&city2=London , https://www.numbeo.com/cost-of-

living/compare_cities.jsp?country1=United+Kingdom&country2=United+Kingdom&city1=Manchester&city2=London&tracking=getDispatchComparison
78

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=United+Kingdom&country2=United+Kingdom&city1=Birmingham&city2=London&tracking=getDispatchComparison

79

https://www.zoopla.co.uk/discover/property-news/rental-growth-outside-london-hits-four-and-a-half-year-high/
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Według badania Student Living Index najbardziej przystępne pod względem kosztów życia
(według stosunku dochodów studentów do kosztów życia w danym mieście) są w Wielkiej Brytanii
następujące miasta: Sheffield, Cambridge, Glasgow i Oxford. W pierwszej dziesiątce spośród
większych ośrodków uniwersyteckich znalazły się również Birmingham i Manchester.
Według tego samego badania Londyn jest jedynym miastem w Wielkiej Brytanii, w którym średnie koszty
życia przewyższają średnie studenckie dochody.80 Zgodnie z danymi Imperial College London na sam transport
autobusowy w Londynie przeznaczyć trzeba ok. 100 funtów miesięcznie, czyli równowartość ponad 520 zł.81

Koszty pobytu po brexicie
Sytuacja finansowa wielu potencjalnych studentów przybywających do Wielkiej Brytanii już po brexicie nie rysuje się
w zbyt jasnych kolorach. Koszty piętrzą się jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod uwagę wydatki administracyjne.
Mieszkańcy UE/EEA, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii na studia, od 1 stycznia 2021 roku muszą występować
o wizę pobytową. Opłata wnoszona przez studentów wynosi ok. 1800 zł. W ramach procesu wizowego zmuszeni są
również uiścić dodatkową opłatę w wysokości ok. 2500 zł za rok pobytu. Jest ona związana z National Health Service
i umożliwia uzyskanie dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. Jest ona obligatoryjna,82 ale po okazaniu Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może zostać zwrócona w ciągu roku.83

80

https://personal.natwest.com/personal/life-moments/students-and-graduates/student-living-index.html#affordable-UK-university-cities

81

https://www.imperial.ac.uk/parents/fees-and-funding/living-costs/

82

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students

83

https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-eu-and-efta-nationals-living-in-the-uk#history , https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay
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STUDIA
WE WŁOSZECH
Czyli jak wygląda zdobywanie wykształcenie w kraju

80

wykwintnej kuchni
Opłaty za studia we Włoszech

81

Czy trudno jest studentom utrzymać się we Włoszech?

82
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Czyli jak wygląda
zdobywanie wykształcenie
w kraju wykwintnej kuchni
Włochy to niekwestionowane królestwo kuchni, przyjaznych
ludzi i znanych na całym świecie projektantów oraz artystów.
Umiłowani w pięknie Włosi są otwarci na studentów
z całego świata. W zależności od regionu można tu wieść bardzo
ciekawe studenckie życie, choć niestety za sam uniwersytet
trzeba będzie słono zapłacić.
Jeśli chodzi o model szkolnictwa wyższego we Włoszech,
to oferuje on dwa podstawowe warianty kształcenia,
z którymi można się spotkać także na polskich uczelniach
(w zależności od kierunku).
Struktura studiów we Włoszech, czyli stopnie zawodowe
i naukowe zdobywane na przestrzeni lat

I stopień
studia licencjackie (2–3 lata)

II stopień
studia magisterskie (1–2 lata)

III stopień
studia doktoranckie (3–4 lata)

Studia magisterskie
(5 lat)

Studia III stopnia
doktoranckie
(3–4 lata)

Istnieją cztery podstawowe typy instytucji kształcenia wyższego
we Włoszech:
•

uniwersytety (w tym politechniki), których jest 97 (69% to uczelnie
publiczne).84 Największe uczelnie (powyżej 40 tys. studentów) to:
Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet La Sapienza
w Rzymie, Uniwersytet we Florencji, Uniwersytety w Turynie, Mediolanie,
Palermo i Bari oraz Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu;85

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituzioni-universitarie-accreditate
https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Classifica%20Censis%20delle%
20Universit%C3%A0%202021-2022_0.pdf
84
85
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•

wyższe szkoły artystyczne: muzyczne i taneczne (Alta formazione artistica, musicale e coreutica – Afam)
to ponad 120 uczelni. Istnieją też 23 Akademie Sztuk Pięknych, z czego 20 to uczelnie publiczne,
cztery wyższe instytuty wzornictwa przemysłowego, 58 konserwatoriów i 21 instytutów muzycznych,
do tej kategorii zalicza się także Akademia Dramatyczna w Rzymie i rzymska Akademia Tańca
oraz 14 pozostałych instytucji;86

•

wyższe instytuty techniczne (Istituti tecnici superiosi – ITS), czyli specjalne wyższe uczelnie zawodowe,
oferujące tzw. studia licencjackie krótszego cyklu (2 lata). Są związane z kluczowymi dla konkurencyjności
włoskiej gospodarki obszarami: efektywnością energetyczną, zrównoważonym rozwojem, technologiami
w przemyśle, rolnictwie i turystyce. Aktualnie jest ich 111.87

W przypadku dwóch pierwszych rodzajów uczelni do podjęcia w nich nauki wymagany jest dyplom ukończenia
szkoły średniej. W odniesieniu do uczelni ITS możliwa jest również alternatywna ścieżka, tzn. dostanie się
po czterech latach regionalnych kursów zawodowych i jednego dodatkowego roku w instytucji pośredniej,
związanej z kształceniem technicznym.88
Kraj słynący z najlepszej pizzy przyciąga do siebie młodych ludzi, co widać w statystykach. W roku akademickim
2020/2021 do Włoch przybyło 327 071 nowych studentów, co stanowi wynik lepszy o 4,4% w porównaniu
z poprzednimi 12 miesiącami. Wzmacnia to pozytywny trend wzrostu liczby studentów na włoskich uczelniach
w ostatnich siedmiu latach.89

Opłaty za studia we Włoszech
Nauka na państwowych uczelniach włoskich jest odpłatna. Istnieje jednak system wsparcia socjalnego dla studentów
deklarujących niższy dochód i majątek rodziny. To tzw. ISEE, który pozwala pokryć wartość czesnego oraz pozostałych
kosztów życia, np. transportu w obrębie miast uniwersyteckich. Program ten nie obejmuje jednak zagranicznych
studentów, natomiast także oni mogą występować o obniżenie opłat w oparciu o kryterium majątkowo-dochodowe
lub średnie PKB na głowę w kraju pochodzenia.90
Roczne opłaty za samą naukę na wiodących włoskich uczelniach wynoszą od ok. 5 tys. po nawet 26 tys.
(italianistyka na Uniwersytecie w Bolonii) i 38 tys. zł (studia biznesowe na Uniwersytecie w Turynie).

86

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/euroydice/content/types-higher-education-institutions-39_en

87

https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/

88

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/euroydice/content/italy_en

89

https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Classifica%20Censis%20delle%20Universit%C3%A0%202021-2022_0.pdf

90

https://www.inps.it/pages/standard/46169 , https://en.unito.it/studying-unito/tuition-fees
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Ranking uczelni włoskich w roku akademickim 2021/2022, według Listy Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

NAZWA UCZELNI

LOKALIZACJA

1.–4.

151.–200.

Sapienza Università di Roma

Rzym

1.–4.

151.–200.

Università degli Studi di Milano Statale

Mediolan

1.–4.

151.–200.

Università degli Studi di Padova

Padwa

1.–4.

151.–200.

Università di Pisa

Piza

5.–8.

201.–300.

Politecnico di Milano

Mediolan

5.–8.

201.–300.

Università di Bologna

Bolonia

5.–8.

201.–300.

Università degli Studi di Firenze

5.–8.

201.–300.

Università degli Studi di Torino

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE/EEA

•

12 735–13 200 zł
+ opłata regionalna
632 zł

•

4740–6067 zł
+ opłata regionalna 632 zł

•

11 416–13 290 zł
(w tym opłaty regionalne)

•

do 11 065 zł
(w tym opłaty regionalne)

•

do 17 600 zł
(w tym opłaty regionalne)

•

9200–26 350 zł + opłata
regionalna 632 zł

Florencja

•

do 11 950 zł

Turyn

•

13 000–38 300 zł

Czy trudno jest studentom utrzymać się
we Włoszech?
W Italii istnieją silne różnice regionalne, które przekładają się na koszty życia. Stosując pewne uproszczenie,
można powiedzieć, że rosną one z południa na północ.
W Lombardii, regionie Mediolanu, koszty związane z mieszkaniem są średnio o 15% wyższe niż w Lacjum,
regionie Rzymu, i 26% wyższe niż w Kampanii, regionie Neapolu.91 Podobne różnice dotyczą także innych usług.
W Neapolu mediana ceny dania w restauracji wynosi 33 zł, a obcięcia włosów u fryzjera (kobiety) ok. 53 zł.
W Rzymie odpowiednio: 42 zł i 82 zł, a w Mediolanie 50 zł i 106 zł!92 Te tendencje widoczne są w poniższych tabelach.

91

obliczenia własne na podstawie danych odpowiednika włoskiego GUS - http://dati.istat.it/

92

http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=138&arch=0
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Szacunkowe koszty zakwaterowania w głównych ośrodkach akademickich Włoch,
na podstawie: Uniroma1.it, Polimi.it, International.unina.it, Unito.it, In-domus.it , Erasmus Play
MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

RZYM

MEDIOLAN

NEAPOL

TURYN

Przez uniwersytet

2030–6135 zł

2000–4500 zł

-

1130–1580 zł

Pokój prywatny

średnio 2060 zł

średnio 2500 zł

średnio 1585 zł

średnio 1766 zł

średnio 10 500 zł

średnio 4200 zł

średnio 2033 zł

średnio 3374 zł

Kawalerka

Mediany cen w poszczególnych miastach na podstawie „Osservatorio Prezzi i Tariffe” za rok 2020
OBCIĘCIE WŁOSÓW
U FRYZJERA

POSIŁEK
W RESTAURACJI

WYPEŁNIENIE UBYTKU
W ZĘBIE (PRYWATNIE)

Mediolan

106 zł

50 zł

577 zł

Rzym

82 zł

42 zł

521 zł

Neapol

53 zł

33 zł

356 zł

MIASTO/USŁUGA

Szacunkowe koszty utrzymania w głównych ośrodkach akademickich Włoch na podstawie: Uniroma1.it,
Polimi.it, International.unina.it, Unito.it, In-domus.it, Istat.it
TYP WYDATKU
Książki i pomoce naukowe
Internet (o ile nie jest zawarty w czynszu)
Opłaty za telefon

ŚREDNI KOSZT/M-C
29 zł
125,11 zł
od 40 zł

Komunikacja miejska

77–255 zł

Średnie wydatki na żywność w jednoosobowym gospodarstwie domowym

1242,88 zł
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Amerykański sen zaczyna się od dobrych studiów
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Amerykański sen zaczyna się
od dobrych studiów
USA to kraj, który słynie m.in. z wysokiego poziomu rodzimych
uczelni wyższych. Studenci z całego świata marzą o znalezieniu
się na którymś z amerykańskich kampusów. Nie bez powodu, bo
studia w Ameryce stwarzają ogromne możliwości. Trzeba jednak
za to zapłacić, zaczynając od biletu na lot za ocean.
Młodym ludziom przyzwyczajonym do systemu bolońskiego,
obowiązującego na wielu europejskich uczelniach, model edukacji
amerykańskiej może wydawać się nieco skomplikowany.
Najłatwiej zobrazować go na schemacie.
Struktura studiów w USA czyli stopnie zawodowe i naukowe
zdobywane na przestrzeni lat

Associate Degree
(2 lata)

I stopień Bachelor
studia licencjackie (2–4 lata)

II stopień Graduate

II stopień Professional School

studia magisterskie (1 rok)

medycyna, prawo (3 lata)

III stopień
studia doktoranckie (2 lata)

I stopień Bachelor
studia licencjackie (4 lata)

II stopień Graduate

II stopień Professional School

studia magisterskie (1 rok)

medycyna, prawo (3 lata)

III stopień
studia doktoranckie (2 lata)
Amerykańskie uczelnie są uważane za najlepsze na świecie.
W pierwszej dziesiątce najwyżej ocenianych szkół wyższych
według metodologii Listy Szanghajskiej aż dziewięć pozycji
zajmują uczelnie zza oceanu.
W Stanach Zjednoczonych działa ponad 6,5 tys. instytucji oferujących
edukację po szkole średniej. Około 4,3 tys. to ośrodki, które za sprawą
przyznawanych tytułów Bachelor i Master (czyli odpowiedników naszego
licencjata i magistra), systemowo przypominają europejskie szkolnictwo.93
93

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=84
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Pierwszym stopniem edukacji po ukończeniu szkoły średniej może być Associate Degree. Oznacza to, że
wyższe wykształcenie da się zdobyć w Community College, najtańszych instytucjach kształcenia policealnego
w USA (średnia roczna opłata za studia wynosi tam ok. 28,5 tys. zł).94 Po ukończeniu edukacji na tym etapie
można wybrać naukę na uniwersytecie, zaczynając studia dające tytuł Bachelor – równorzędny naszemu
licencjatowi. Następnie istnieje możliwość kontynuowania edukacji na studiach kończących się uzyskaniem
tytułu Master, który jest odpowiednikiem magistra, bądź w obrębie specjalizacji w zawodach medycznych,
prawniczych i teologicznych, dających tytuł Doctor of (ten stopień nie jest jednak tożsamy z doktorem
w polskim systemie szkolnictwa wyższego).95
Instytucje nauczania wyższego w Stanach Zjednoczonych i przyznawane tytuły, na podstawie Ed.gov
INSTYTUCJA

ETAP NAUCZANIA

Community College

I stopień

Uniwersytet

I stopień

Uniwersytet

II stopień

„School of”, „Law school”, „Medical School”,
w obrębie Uniwersytetów

II stopień

TYTUŁ

•

Associate of [nazwa specjalizacji zawodowej]

•

Bachelor of [nazwa kierunku], np. Bachelor
of Arts – BA, Bachelor of Science – B.S., ale
również np. Bachelor of Computer Science –
B.C.S. czy Bachelor of Journalism - B.J.

•

Master of [nazwa kierunku], np. Master of Arts
– MA, Master of Science – MSc., ale również np.
Master of Computer Science – M.C.S.
czy Master of Journalism – MJ

•

Doctor of [nazwa specjalizacji medycznej,
prawniczej lub z zakresu nauk teologicznych],
np. Juris Doctor – J.D., Doctor of Medicine –
M.D., Doctor of Dental Medicine – D.M.D.

Ciekawostką jest również to, że uczelnie amerykańskie mają bardzo wysoki zakres autonomii.
Rząd federalny i stanowy w zasadzie nie mają wpływu na politykę instytucji wyższej edukacji,
zarówno w zakresie programowym, jak i finansowym.96

94

https://educationdata.org/average-cost-of-community-college

95

Odpowiednikiem w USA jest PhD.

96

https://educationusa.state.gov/foreign-institutions-and-governments/understanding-us-higher-education
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Opłaty za studia w USA
W Stanach Zjednoczonych opłaty za studia wynoszą średnio 35 720 dolarów97, ale na najlepszych uczelniach
(TOP 5 Listy Szanghajskiej) średnia ta rośnie do ok. 65 tys. dolarów za rok.98
Czesne na uczelniach amerykańskich będą zatem w przeliczeniu na złotówki porównywalne do tych na uczelniach brytyjskich.
Są więc wysokie nawet dla studentów rodzimych, nie mówiąc o tych przybywających z innych krajów. Na szczęście w wielu
przypadkach student spoza USA może finansować swoją naukę dzięki stypendiom i pożyczkom studenckim. Niektóre z programów
stypendialnych umożliwiają zwolnienie z opłat osób pochodzących z rodzin o dochodach poniżej 65 tys. dolarów rocznie.

Ranking uczelni w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2021/2022, według Listy Szanghajskiej
+ opłaty (w oparciu o strony WWW uczelni)
POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

NAZWA UCZELNI

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE/EEA

LOKALIZACJA

Czesne:
•
•
1.

1.

Harvard University

Cambridge,
Massachusetts

•

195 300 zł – Harvard
Faculty of Arts and Sciences
253 150 zł – Harvard
Medical School
280 500 zł – MBA na
Harvard Business School
•
Dodatkowe obowiązkowe
opłaty:
4700–42 800 zł
•
Obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne:
15 430 zł

Czesne:

2.

2.

Stanford University

Stanford,
Kalifornia

•
•
•

282 625 zł – undergraduate
316 862 zł – School of Medicine
380 600 zł – MBA
•
Dodatkowe obowiązkowe
opłaty: opłata za usługi
medyczne na terenie
kampusu: 3546 zł

Czesne:
•
3.

4.

Massachusetts Institute
of Technology, MIT

Cambridge,
Massachusetts

•
•

97

https://educationdata.org/average-cost-of-college

98

Obliczenia własne.
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212 100 zł – undergraduate
(w tym podstawowe
ubezpieczenie zdrowotne)
Opłata na tzw. życie
studenckie: 1406 zł
Dopłata do ubezpieczenia
zdrowotnego: 11 800 zł

POZYCJA
W KRAJU

POZYCJA
NA ŚWIECIE

NAZWA UCZELNI

OPŁATA ROCZNA
DLA STUDENTÓW Z UE/EEA

LOKALIZACJA

Czesne:
•
4.

5.

University of California,
Berkeley

Berkeley,
Kalifornia

•
•

54 386 zł – undergraduate
(w tym podstawowe
ubezpieczenie zdrowotne)
Dodatkowa opłata dla studentów
spoza stanu: 113 750 zł
Ubezpieczenie zdrowotne:
14 482 zł

Czesne:
5.

6.

Princeton University

Princeton,
New Jersey

•
•

214 175 zł – undergraduate
Ubezpieczenie zdrowotne:
10 630 zł

Czesne:

6.

8.

Columbia University

Nowy Jork,
Nowy Jork

•
•

190 000–296 000 zł
w zależności od wydziału
Ubezpieczenie zdrowotne:
od 11 768 zł

Czesne:

7.

9.

CalTech, California Institute
of Technology

Pasadena,
Kalifornia

•
•
•
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215 300 zł
Dodatkowe obowiązkowe opłaty:
od 8855 zł
Ubezpieczenie zdrowotne:
od 13 660 zł

Na większości uniwersytetów poza czesnym obowiązują także składki dodatkowe za dostęp do używanych na
uczelniach technologii i materiałów do nauki. To wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie. Koszty studiowania
w USA zwiększają się także przez stawkę ubezpieczenia zdrowotnego, która może wynosić nawet 76 tys. zł na rok.99
Koszty edukacji wyższej w Stanach Zjednoczonych mają duży wpływ na sytuację ekonomiczną młodych
dorosłych w tym kraju. Przeciętny student w USA ma dług za pożyczkę studencką w wysokości 36 510 dolarów
(równowartość 140 tys. zł), a niemal połowa absolwentów korzystających z takiej pożyczki po 20 latach od jej
uruchomienia wciąż zalega ze spłatami o wartości średnio 20 tys. dolarów (76,4 tys. zł)!100

Czy trudno jest studentom utrzymać się w USA?
Koszty utrzymania są w Stanach Zjednoczonych bardzo zróżnicowane i, podobnie jak na przykład we Włoszech lub w Wielkiej Brytanii,
uzależnione od konkretnej lokalizacji i rodzaju uniwersytetu.
Średnie miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Nowym Jorku, siedzibie Uniwersytetu Columbia, wynoszą 23,5 tys. zł.
W San Francisco, najbliższym mieście dla Uniwersytetów Stanforda i Berkeley, jest to 27,8 tys., podczas gdy w pozostałych miastach Stanów
Zjednoczonych – 19,8 tys. zł. Największe różnice między miastami są widoczne w kosztach najmu i pozostałych opłatach za mieszkanie.101
Amerykańskie kampusy na ogół mieszczą się w pewnym oddaleniu od większych miast i stanowią odrębne miasteczka uniwersyteckie.
W większości uczelni wymaga się, żeby studenci studiów pierwszego stopnia (tzw. freshmen) zamieszkiwali na terenie kampusu.102
Zwykle uczelnie pobierają także ryczałtowe opłaty za posiłki na cały rok (opłaty te są zawarte w tzw. board fees).103
Koszty zakwaterowania i szacowane dodatkowe koszty życia na kampusach wiodących amerykańskich uczelni – na podstawie
„cost of attendance”: Harvard.edu, Studentservices.stanford.edu, Sfs.mit.edu, Financialaid.berkeley.edu, Admission.princeton.edu,
Sfs.columbia.edu, Finaid.caltech.edu, Bursar.uchicago.edu

MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

HARVARD

STANFORD

MIT

BERKELEY

Zakwaterowanie
+ wyżywienie
(room & board)

72 369 zł

68 240 zł

69 576 zł

56 281–70 518 zł

Dodatkowe koszty*

13 375 zł

21 263 zł

11 623 zł

19 900–28 703 zł

MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

PRINCETON

COLUMBIA

CALTECH

CHICAGO

Zakwaterowanie
+ wyżywienie
(room & board)

69 464 zł

59 020 zł

67 797 zł

88 029 zł

Dodatkowe koszty*

13 373 zł

25 292 zł

22 289 zł

38 665 zł

* W tym np. książki i materiały edukacyjne, wydatki osobiste, usługi świadczone na kampusie.

99

https://www.sfs.columbia.edu/content/medical-insurance-plans-0

100

https://educationdata.org/average-student-loan-debt

101

https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-release/consumerexpenditures_newyorkarea.htm

102

https://www.collegecovered.com/getting-into-college/living-off-campus-freshman-year-college/

103

https://www.savingforcollege.com/article/using-your-529-plan-to-pay-for-room-and-board
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KIERUNKI IT
Kształcenie na kierunkach IT w Polsce i na świecie

91

Computer science na uczelniach europejskich

93

Czy kierunek IT za granicą musi być drogi?

94

Kierunki IT w Polsce: oferta, możliwości i koszty

97

Computer science w warunkach polskich, czyli jak

99

wygląda przekrój rodzimej oferty dydaktycznej
Czy studia IT w Polsce są drogie?
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102

Kształcenie na kierunkach IT w Polsce
i na świecie
Postęp ludzkości opiera się dziś na IT, internecie rzeczy, sztucznej
inteligencji i nowych mediach. To właśnie dlatego nowoczesne
kierunki związane z technologiami informacyjnymi cieszą się
zainteresowaniem młodych ludzi na całym świecie. Studenci
wiedzą, że IT to przyszłość. Nie ma chyba kraju, w którym właśnie
ta dziedzina kształcenia nie wysuwałaby się na czołowe pozycje
rankingów popularności.

Najlepsze uczelnie zagraniczne oferujące kształcenie na studiach
I stopnia na kierunku computer science zazwyczaj proponują
program łączenia przedmiotów informatycznych z innym
obszarem, np. z zastosowaniem informatyki w analizie
medycznej lub biznesowej, z analizą dużych wolumenów
danych (big data), ze studiami z zakresu sztucznej inteligencji
czy uczenia maszynowego.

Według międzynarodowych zestawień w dziedzinie computer
science & engineering przodują uczelnie amerykańskie,
brytyjskie i wschodnioazjatyckie.

Absolwenci studiów z zakresu computer science I stopnia
zdobywają na uczelniach międzynarodowych następujące
tytuły: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc)
i Bachelor of Engineering (BEng).

Ranking globalnych kierunków IT, według Listy Szanghajskiej; dane za rok 2021

TOP 10 Informatyka

1.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

2.

Stanford University, USA

3.

University of California, Berkeley, USA

4.

Carnegie Mellon University, USA

5.

ETH Zürich, Szwajcaria

6.

Tsinghua University (THU), Chiny

7.

Harvard University, USA

8.

Nanyang Technological University (NTU), Singapur

9.

Oxford University, Wielka Brytania

10.

University of California, Los Angeles, USA
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Ranking globalnych kierunków IT, według THE – Times Higher Education; dane za rok 2021

TOP 10 Informatyka

1.

Oxford University, Wielka Brytania

2.

Stanford University, USA

3.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

4.

ETH Zürich, Szwajcaria

5.

Carnegie Mellon University, USA

6.

University of Cambridge, Wielka Brytania

7.

Harvard University, USA

8.

National University of Singapore (NUS), Singapur

9.

University of California, Berkeley, USA

10.

Imperial College London, Wielka Brytania

Ranking globalnych kierunków IT, według QS; dane za rok 2021

TOP 10 Informatyka

1.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

2.

Stanford University, USA

3.

Carnegie Mellon University, USA

4.

National University of Singapore (NUS), Singapur

5.

University of California, Berkeley, USA

6.

Oxford University, Wielka Brytania

7.

Harvard University, USA

8.

University of Cambridge, Wielka Brytania

9.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

10.

ETH Zürich, Szwajcaria
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Computer science na uczelniach europejskich
Bachelor of Science (BSc) lub Bachelor of Engineering (BEng).
W trybie 4-letnim kończą się uzyskaniem tytułu Master of
Engineering (MEng). Wiodące uczelnie europejskie oferują
specjalistyczne studia w zakresie sztucznej inteligencji
(np. Computer Science and Philosophy na Uniwersytecie
w Oxfordzie), uczenia maszynowego i robotyki już od
poziomu licencjata.

Według międzynarodowych rankingów najlepszą ofertę
w zakresie europejskich studiów computer science mają
topowe uczelnie brytyjskie oraz uniwersytety techniczne
w Zurychu i Lozannie (Szwajcaria). W pierwszej dziesiątce
pojawiają się także uczelnie: PSL w Paryżu i Uniwersytet
Techniczny w Monachium.
W Wielkiej Brytanii studia informatyczne I stopnia na ogół
odbywają się w trybie 3- i 4-letnim. W pierwszym przypadku
kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of Arts (BA),

Poniżej ujęliśmy również inne warte uwagi uczelnie europejskie,
kształcące w obszarze IT.

Ranking najlepszych kierunków IT w Europie, według Listy Szanghajskiej; dane za rok 2021
Lp.

POZYCJA

Uczelnia

1.

5.

ETH Zürich, Szwajcaria

2.

9.

Oxford University, Wielka Brytania

3.

27.

University of Edinburgh, Wielka Brytania

4.

33.

University College London, Wielka Brytania

5.

34.

Universitetet i Oslo, Norwegia

6.

39.

Imperial College, Londyn

7.

50.

University of Cambridge, Wielka Brytania

8.

7.

Aalto University, Finlandia

9.

51.–75.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

10.

51.–75.

Technische Universität München (TUM), Niemcy

11.

51.–75.

Københavns Universitet

Ranking najlepszych kierunków IT w Europie, według THE - Times Higher Education; dane za rok 2021
Lp.

POZYCJA

Uczelnia

1.

1.

Oxford University, Wielka Brytania

2.

4.

ETH Zürich, Szwajcaria

3.

6.

University of Cambridge, Wielka Brytania

4.

10.

Imperial College London, Wielka Brytania

5.

14.

Technische Universität, Monachium

6.

16.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

7.

18.

University College London, Wielka Brytania

8.

22.

University of Edinburgh, Wielka Brytania

9.

45.

Université PSL, Francja

10.

50.

Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
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Ranking najlepszych kierunków IT w Europie, według QS; dane za rok 2021
Lp.

POZYCJA

Uczelnia

1.

6.

Oxford University, Wielka Brytania

2.

8.

University of Cambridge, Wielka Brytania

3.

9.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

4.

10.

ETH Zürich, Szwajcaria

5.

16.

Imperial College London, Wielka Brytania

6.

23.

UCL University College London, Wielka Brytania

7.

26.

University of Edinburgh, Wielka Brytania

8.

35.

Technische Universität München (TUM), Niemcy

9.

35.

Université PSL, Francja

10.

40.

Universiteit van Amsterdam, Holandia

Studia na poziomie I stopnia na uczelniach w Zurychu i Monachium wymagają znajomości języka niemieckiego, a w Lozannie –
francuskiego. Zajęcia z informatyki w organizacji na uczelni PSL są prowadzone w języku angielskim.

Czy kierunek IT za granicą musi być drogi?
Roczne czesne za kierunek computer science na czołowych uniwersytetach amerykańskich i wschodnioazjatyckich nie należy
oczywiście do najtańszych. W zasadzie jednak wartość liczona w dolarach amerykańskich jest podobna do tej, która obowiązuje
w przypadku innych kierunków na uczelniach w USA.
Czesne za kierunki I stopnia (undergraduate) w zakresie computer science na uczelniach najlepiej ocenianych
pod kątem oferty dydaktycznej w tym obszarze. Na podstawie: Listy Szanghajskiej, rankingów THE, QS.
Informacje na temat czesnego na podstawie stron WWW uczelni
UCZELNIA

NAZWA TYTUŁU STUDIÓW I STOPNIA

•
•
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), USA

•
•
•

Bachelor of Science in Electrical Engineering
and Computer Science
Bachelor of Science in Computation
and Cognition
Bachelor of Science in Computer
Science and Molecular Biology
Bachelor of Science in Computer
Science, Economics, and Data Science
Bachelor of Science in Urban Science
and Planning with Computer Science
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ROCZNE CZESNE W WALUCIE
NARODOWEJ/ZŁ

55 510 dolarów/
213 000 zł

UCZELNIA

NAZWA TYTUŁU STUDIÓW I STOPNIA

ROCZNE CZESNE W WALUCIE
NARODOWEJ/PLN

Stanford University, USA

•
•

Bachelor of Science in Computer Science
Bachelor of Science in Engineering
Biomedical Computation

73 610 dolarów/
282 625 zł

Carnegie Mellon University,
USA

•
•
•
•

Bachelor of Science in Computer Science
Bachelor of Science in Artificial Intelligence
Bachelor of Science in Computational Biology
Bachelor of Science in Human-Computer
Interaction
Bachelor of Science in Robotics

57 560 dolarów/
220 985 zł

Bachelor of Computing in Computer Science
Bachelor of Science in Business Analytics
Bachelor of Computing in Information
Systems
Bachelor of Computing in Information Security
Bachelor of Engineering (Computer
Engineering)

38 200 dolarów
singapurskich/
109 500 zł

Bachelor of Science in Electrical Engineering
& Computer Sciences
Bachelor of Arts in Computer Science
Bachelor of Science in Electrical Engineering
& Computer Sciences + Business

43 776 dolarów/
168 140 zł

Bachelor of Science in Computer Science
and Engineering
Bachelor of Science in Computer Science
Bachelor of Science in Computational
and Systems Biology

43 012 dolarów/
165 260 zł

•

National University of Singapore (NUS),
Singapur

•
•
•
•
•

•
University of California, Berkeley,
USA

•
•

•
University of California, Los Angeles,
USA

•
•

John A. Paulson School of Engineering and
Applied Sciences at Harvard University, USA

•

Bachelor of Arts in Computer Science

56 528 dolarów/
217 245 zł

Tsinghua University (THU), Chiny

•

Bachelor in Computer Science

30 000 juanów/
ok. 17 860 zł

•

Bachelor of Accountancy with Minor
in Digitalisation and Data Analytics
Bachelor of Engineering in Computer
Engineering
Bachelor of Engineering in Computer Science
Bachelor of Science in Data Science and
Artificial Intelligence
Bachelor of Science in Economics
and Data Science

36 830 dolarów
singapurskich/
105 390 zł

•
Nanyang Technological University,
Singapur

•
•
•
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Jeśli chodzi o roczne czesne za kierunki informatyczne na topowych uczelniach europejskich, jest ono porównywalne do kosztów
ponoszonych poza naszym kontynentem.
Czesne za kierunki I stopnia (undergraduate) w zakresie computer science na uczelniach najlepiej ocenianych pod kątem oferty
dydaktycznej w tym obszarze w Europie. Na podstawie: Listy Szanghajskiej, rankingów THE, QS. Informacje na temat czesnego
na podstawie stron WWW uczelni
UCZELNIA

Oxford University,
Wielka Brytania

University of Cambridge,
Wielka Brytania

NAZWA TYTUŁU STUDIÓW I STOPNIA

•
•

39 010 funtów/207 505 zł

•

Bachelor of Arts in Computer Science
Bachelor of Arts in Computer Science
and Philosophy
Master of Engineering in Computer Science

•
•

Bachelor of Arts in Computer Science
Master of Engineering in Computer Science

33 825 funtów/180 000 zł

•
•

Bachelor of Engineering in Computing
Master of Engineering in Computing
(Artificial Intelligence and Machine Learning)
Master of Engineering in Computing
(Management and Finance)
Master of Engineering in Computing
(Security and Reliability)
Master of Engineering in Computing
(Software Engineering)
Master of Engineering in Computing
(Visual Computing & Robotics)

35 100 funtów/186 700 zł

•
•

Bachelor of Science in Computer Science
Master of Engineering in Computer Science

34 100 funtów/181 400 zł

•

Bachelor of Science in Artificial Intelligence
and Computer Science
Bachelor of Engineering in Computer Science
Bachelor of Science in Computer Science
Bachelor of Engineering in Computer
Science and Electronics
Bachelor of Science in Computer Science
and Management

28 950 funtów/154 000 zł

Bachelor of Science ETH in Informatik/
Bachelor of Science ETH in Computer Science

1460 franków
szwajcarskich/6125 zł

•
Imperial College London,
Wielka Brytania

•
•
•

University College London,
Wielka Brytania

University of Edinburgh,
Wielka Brytania

•
•
•
•

ETH Zürich,
Szwajcaria

ROCZNE CZESNE W WALUCIE
NARODOWEJ/PLN

•
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UCZELNIA

École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Szwajcaria

Technische Universität München (TUM),
Niemcy

NAZWA TYTUŁU STUDIÓW I STOPNIA

1560 franków
szwajcarskich/6550 zł

•

Le Bachelor en Informatique

•
•

Bachelor of Science in Informatics
Bachelor of Science in Informatics:
Games Engineering
Bachelor of Science in Bioinformatics

Brak czesnego, kontrybucja
o wartości 286,80 euro
(1304 zł)

La Licence Informatique des organisations

Dwa pierwsze lata studiów:
550 euro/2500 zł
Ostatni rok studiów.
Stawka standardowa dla
studiów we Francji: 766 zł

•

Université PSL, Francja

ROCZNE CZESNE W WALUCIE
NARODOWEJ/PLN

•

Kierunki IT w Polsce: oferta, możliwości i koszty
Nie każdy student będzie mógł sobie pozwolić na studiowanie
kierunku IT za granicą. Nie oznacza to jednak, że polskie
uczelnie oferują o wiele gorsze możliwości. Wręcz przeciwnie,
także na naszych rodzimych politechnikach i uniwersytetach
można znaleźć wartą uwagi ofertę edukacyjną, która
umożliwia dobry start.
W rankingu Fundacji Perspektywy najlepiej oceniane pod kątem
jakości nauczania na kierunkach informatycznych są:
•
•

•
•
•

Politechnika Wrocławska,
Politechnika Poznańska,
Politechnika Gdańska.

W pierwszej dziesiątce placówek przyznających tytuł inżyniera
informatyki znalazły się również dwie uczelnie warszawskie.
Poza Politechniką jest to Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych, będąca jednocześnie jedyną uczelnią
niepubliczną w czołówce zestawienia.

Politechnika Warszawska,
AGH w Krakowie,
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10 uczelni najlepszych pod kątem oferty dydaktycznej na studiach inżynierskich z informatyki.
Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021/2022
TOP 10

NAZWA UCZELNI

WSK

1.

Politechnika Warszawska

100

2.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

95,0

3.

Politechnika Wrocławska

82,5

4.

Politechnika Poznańska

81,5

5.

Politechnika Gdańska

74,0

6.

Politechnika Śląska

69,8

7.

Politechnika Łódzka

69,8

8.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

64,7

9.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

61,9

10.

Politechnika Lubelska

60,7

Nie tylko szkoły techniczne dają ciekawe możliwości studentom zgłębiającym tajniki IT. Tytuł magistra informatyki zdobyć
można na uczelniach niebędących politechnikami, a równie wysoko ocenianych w rankingach. Najlepsze tego typu kierunki są
na uniwersytetach w największych polskich miastach.
Co więcej, stosunkowo wysoki poziom studiów oferują uniwersytety w Toruniu i Białymstoku oraz jedyna prywatna uczelnia
w tym zestawieniu: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
10 uczelni najlepszych pod kątem oferty dydaktycznej na studiach magisterskich z informatyki.
Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021/2022

TOP 10

NAZWA UCZELNI

WSK

1.

Uniwersytet Warszawski

100

2.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

78,1

3.

Uniwersytet Wrocławski

72,5

4.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

57,5

5.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

55,3

6.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

55,2

7.

Uniwersytet Łódzki

54,1

8.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

52,6

9.

Uniwersytet Gdański

51,7

10.

Uniwersytet w Białymstoku

45,6
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Computer science w warunkach polskich, czyli
jak wygląda przekrój rodzimej oferty dydaktycznej
To, co za granicą jest nazywane computer science, w Polsce
funkcjonuje pod wieloma nazwami i związane jest z różnymi
dziedzinami oraz kierunkami.
Wiodące polskie uczelnie posiadają bogatą ofertę kształcenia
w zakresie studiów z tzw. informatyki. Na uczelniach
technicznych są to m.in. kierunki związane z wykorzystaniem
uczenia maszynowego i automatyzacji procesów:
•
•
•

automatyka,
robotyka,
informatyka przemysłowa.

Dodatkowo wykładana jest tzw. informatyka stosowana, która
ma za cel praktyczną naukę w zakresie tworzenia, projektowania
i testowania oprogramowania. Na uniwersytetach częściej
można się spotkać z kierunkami o ogólnym profilu akademickim,
np. w formie studiów łączonych z matematyką, o wysokim
poziomie teoretycznym.

w obrębie wydziałów matematycznych i informatycznych,
ale też na wydziałach biznesowych czy społecznych.
Zainteresowaniem cieszy się również bioinformatyka, oferująca
– od studiów I stopnia – kompleksowe kształcenie w zakresie
analizy dużych wolumenów danych biologicznych i medycznych.
Taka wiedza jest wykorzystywana m.in. w badaniach nad ludzkim
genomem czy przy tworzeniu nowych terapii lekowych.
W zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania
technologii cyfrowych w analizie i prezentacji danych w biznesie
dostępne są także następujące kierunki:
•

informatyka społeczna na AGH w Krakowie. Program
obejmuje m.in. korzystanie z narzędzi data mining
w analizie treści w internecie oraz projektowanie
w obszarze tzw. human-computer interaction, produktów
i usług cyfrowych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników,

•

analityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim, czyli analiza
dużych wolumenów danych na temat życia społecznego:
monitorowanie trendów, zmian.

Coraz popularniejsze są też nowoczesne kierunki, kształcące
w zakresie wykorzystania nowych technologii do analizy dużych
wolumenów danych (tzw. big data) w naukach społecznych,
ekonomii, biznesie etc. Co ciekawe, znaleźć je można nie tylko

CORAZ POPULARNIEJSZE
SĄ TEŻ NOWOCZESNE
KIERUNKI, KSZTAŁCĄCE
W ZAKRESIE
WYKORZYSTANIA
NOWYCH TECHNOLOGII
DO ANALIZY DUŻYCH
WOLUMENÓW DANYCH
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Oferta dydaktyczna na studiach stacjonarnych I stopnia na najlepszych polskich uczelniach w dziedzinie
informatyki. Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021/2022
AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Politechnika Łódzka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
INFORMATYKA STOSOWANA
Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Politechnika Łódzka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
INFORMATYKA OGÓLNA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet w Białymstoku
INFORMATYKA I EKONOMETRIA (WYDZIAŁY EKONOMICZNE)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet w Białymstoku
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BIOINFORMATYKA
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Politechnika Poznańska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
BIG DATA I DATA SCIENCE
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Łódzki
ANALITYKA BIZNESOWA I GOSPODARCZA
Politechnika Śląska
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Do tej pory studia w obszarze sztucznej inteligencji, big data czy data science były zazwyczaj oferowane
na II stopniu kształcenia akademickiego lub w ramach studiów podyplomowych. To również się zmienia
i studia I stopnia w obszarze sztucznej inteligencji znajdziemy już m.in. na Politechnice Poznańskiej
czy Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach kierunku informatyka i systemy inteligentne. Z kolei studia
I stopnia skoncentrowane na nauce data science znalazły się w ofercie AGH i Uniwersytetu Łódzkiego.
W zależności od uczelni, programu oraz specjalizacji po ukończeniu kierunków informatycznych I stopnia
można uzyskać tytuł inżyniera (studia 3,5-letnie) lub licencjata (studia 3-letnie).
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Czy studia IT w Polsce są drogie?
Kierunki związane z technologiami informatycznymi, podobnie jak pozostałe na polskich uczelniach publicznych,
są bezpłatne. To odróżnia je na tle zagranicznych i stwarza równe możliwości wszystkim studentom
zainteresowanym karierą w obszarze IT, bez względu na zasobność portfela. Nie oznacza to jednak,
że nie ma w Polsce płatnych kierunków informatycznych.
Najlepsze uczelnie w Polsce, poza bezpłatną ofertą na studiach stacjonarnych I stopnia, oferują także odpłatny
wariant na studiach niestacjonarnych oraz prowadzonych w języku angielskim.104 Trzeba jednak przyznać, że nawet
w opcji płatnej czesne i tak jest o wiele niższe niż na wiodących uczelniach zagranicznych.
Oferta dydaktyczna na studiach niestacjonarnych I stopnia na najlepszych polskich uczelniach w dziedzinie
informatyki. Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021/2022
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UCZELNIA

KIERUNEK

OPŁATA ZA ROK AKADEMICKI

Politechnika Warszawska

Informatyka – studia niestacjonarne
przez internet

5600–6400 zł

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informatyka i ekonometria

4200 zł

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informatyka techniczna

4200 zł

Politechnika Poznańska

Informatyka

4200 zł

Politechnika Poznańska

Automatyka i robotyka

4400 zł

Politechnika Gdańska

Informatyka

5300 zł

Politechnika Śląska

Automatyka i informatyka
przemysłowa

4680 zł

Politechnika Śląska

Automatyka i robotyka

4680 zł

Politechnika Śląska

Informatyka
(profil ogólnoakademicki)

3200 zł

Politechnika Śląska

Informatyka (profil praktyczny)

3800 zł

Politechnika Łódzka

Informatyka

6644 zł

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Informatyka

6600 zł

Politechnika Lubelska

Informatyka

4600 zł

Uniwersytet Warszawski

Informatyka

7100 zł

Uniwersytet Warszawski

Informatyka i ekonometria

8900 zł

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka

6400 zł

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informatyka

5400 zł

Uniwersytet Łódzki

Informatyka

5000 zł

Uniwersytet Łódzki

Analiza danych (data science)

4000 zł

Uniwersytet Łódzki

Analityka biznesu

4400 zł

Chociaż niektóre uczelnie, takie jak Politechnika Poznańska, Śląska i Łódzka, oferują kierunki anglojęzyczne w obszarze computer science bezpłatnie dla polskich studentów.
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UCZELNIA

KIERUNEK

OPŁATA ZA ROK AKADEMICKI

Uniwersytet Łódzki

Cyfryzacja i zarządzanie danymi
w biznesie

4400 zł

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informatyka i ekonometria

6000 zł

Uniwersytet Gdański

Informatyka (profil
ogólnoakademicki)

6600 zł

Uniwersytet Gdański

Informatyka i ekonometria

4350 zł

Uniwersytet Gdański

Informatyka i ekonometria,
specjalność: aplikacje
informatyczne w biznesie

5200 zł

Anglojęzyczna oferta dydaktyczna na najlepszych polskich uczelniach w dziedzinie informatyki.
Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021/2022
UCZELNIA

KIERUNEK

OPŁATA ZA ROK AKADEMICKI

Politechnika Warszawska

Computer Science

4200 zł

Politechnika Warszawska

Computer Science and Information
Systems

5100 zł

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Computer Science

16 800 zł

Uniwersytet w Białymstoku

Computer Science – studia
stacjonarne (dzienne) I stopnia

16 000 zł
22 650 zł
26 600 zł

Jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne oferujące kierunki IT, to tych najbardziej liczących się graczy jest tylko trzech.
Według rankingu Fundacji Perspektywy za rok 2021 są to:
•
•
•

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Oczywiście wspomniane uczelnie nie stanowią o całej ofercie polskich studiów niepublicznych I stopnia w dziedzinie szeroko
rozumianego computer science. Warto na przykład zwrócić uwagę na Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, gdzie
znajdziemy studia nad sztuczną inteligencją, obejmujące także praktyczną naukę uczenia maszynowego i języka Python
oraz badanie i projektowanie doświadczeń użytkownika produktów i usług cyfrowych (tzw. user experience, w skrócie UX).
To interesujący przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę raczej humanistyczną orientację tego uniwersytetu.
Warto też wspomnieć o Collegium Civitas – uczelni, która oferuje odpłatne studia I stopnia na kierunkach:
cyberbezpieczeństwo oraz analityka danych, big data i kodowanie.
Relatywnie najtaniej wychodzi studiowanie takich kierunków w Dąbrowie Górniczej (Akademia WSB), Lublinie (Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji), Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa) i Katowicach (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego), gdzie opłaty za rok nauki nie przekraczają 5200 zł.
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Opłaty za studia stacjonarne I stopnia w obszarze informatyki na uczelniach niepublicznych 2021/2022
UCZELNIA

MIASTO

KIERUNEK

OPŁATA ZA ROK
AKADEMICKI

Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych

Warszawa

Informatyka – studia inżynierskie
w języku polskim

13 800 zł

Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych

Warszawa

Informatyka – studia inżynierskie
w języku angielskim

15 800 zł

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Warszawa

Informatyka

4050–4150 zł

Akademia Finansów i Biznesu
Vistula

Warszawa

Informatyka

5500 zł

Psychologia i informatyka

Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS

Warszawa

•
•
•
•

*

Artificial Intelligence
Psychologia sztucznej
inteligencji
UX research i design
E-zdrowie – interwencje
internetowe

10 100 zł

Collegium Civitas

Warszawa

Cyberbezpieczeństwo

7800 zł

Collegium Civitas

Warszawa

Analityka danych, big data
i kodowanie

7800 zł

Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

Wrocław

Informatyka: e-commerce developer

12 000 zł

Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

Wrocław

Informatyka ogólna

5800–6060 zł

Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

Wrocław

Informatyka: user experience
designer

5100–6840 zł

Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu

Poznań

Informatyka ogólna

6960–7260 zł

Społeczna Akademia Nauk
z siedzibą w Łodzi

Łódź

Informatyka ogólna

4960–5320 zł

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie

Kraków

Informatyka i ekonometria

6000 zł

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Informatyka

2990–5190 zł

Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku

Gdańsk

Informatyka: programowanie

6000–6300 zł

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Katowice

Informatyka

2875–4250 zł

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Lublin

Informatyka

3990 zł

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Szczecin

Informatyka

7260 zł

Przeliczniki walut użyty w raporcie:
USD: średni kurs NBP z 10.09.2021
DKK: średni kurs NBP z 7.09.2021
EURO: średni kurs NBP z 13.09.2021
GBP: średni kurs NBP z 13.09.2021
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Zrób plan na
przyszłość

Umów się na spotkanie
z przedstawicielem Aegon

Omów i wybierz program
finansowania studiów, który
zapewni Twojemu dziecku
edukację na najwyższym
poziomie

Co miesiąc odkładaj środki na
studia dziecka bez zbytniego
obciążania domowego budżetu

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS
NIP 5272279881
Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł opłacony w całości
Adres korespondencyjny:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900

